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องค์์กรสหประชาชาติิ (United Nations) ได้้กำาหนด้เป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals หรือ
ตัิวย่อว่า SDGs) ซ่ึ่�งเป็นเป้าหมายเก่�ยวกับการพััฒนาระดั้บนานาชาติิ โด้ยเป้าหมายโลกแห่งการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนน่�ได้้เผยแพัร่เและใช้แที่น
เป้าหมายการพััฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือตัิวย่อว่า MDGs) ท่ี่�หมด้อายุเมื�อสิ�นปี ค์.ศ.2014 โด้ย 
SDGs เป็นทิี่ศที่างการพััฒนาตัิ�งแต่ิปี ค์.ศ.2015 - 2030 ประกอบด้้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์์ 169 ข้้อ เป้าหมาย
การพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนได้้แก่ 1.ข้จััด้ค์วามยากจัน 2.ข้จััด้ค์วามหิวโหย 3.การส่งเสริมสุข้ภาพัและค์วามเป็นอย่่ท่ี่�ด่้ 4.การศ่กษาท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม 
5. ค์วามเที่า่เท่ี่ยมที่างเพัศ 6.การจััด้การนำ�าและสขุ้าภิบาล 7.พัลงังานสะอาด้ท่ี่�ทุี่กค์นเข้้าถ่ึงได้้ 8. การจ้ัางงานท่ี่�ม่คุ์ณค่์าและการเติิบโติที่าง
เศรษฐกิจั 9.อตุิสาหกรรม นวตัิกรรม โค์รงสรา้งพืั�นฐาน 10. ลด้ค์วามเหลื�อมลำ�า 11.เมอืงและถิึ�นฐานมนษุย์อยา่งยั�งยนื 12.แผนการบรโิภค์
และการผลิติท่ี่�ยั�งยืน 13.การรับมือการเปล่�ยนแปลงสภาพัภ่มิอากาศ 14.การใช้ประโยชน์จัากมหาสมุที่รและที่รัพัยากรที่างที่ะเล 15.การใช้
ประโยชน์จัากระบบนิเวศที่างบก 16.สังค์มสงบสุข้ ยุติิธรรม ไม่แบ่งแยก และ 17.ค์วามร่วมมือเพืั�อการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ได้้ด้ำาเนินพัันธกิจัเพืั�อพััฒนาสังค์มและชุมชนมากกว่า 55 ปี โด้ยล่าสุด้ได้้ม่การปรับปรุงแผนพััฒนาการศ่กษา
มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ ระยะท่ี่� 12 (พั.ศ.2560-2564) โด้ยกำาหนด้วิสัยทัี่ศน์เป็น “มหาวิที่ยาลัยชั�นนำาท่ี่�รับผิด้ชอบต่ิอสังค์มและการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งยืน” และม่การนำา “เป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน” (SDGs) มาเป็นส่วนสำาคั์ญในการด้ำาเนินงานข้องมหาวิที่ยาลัย โด้ยพัันธกิจัข้อง
มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ทัี่�ง 4 ด้้าน ซ่ึ่�งได้้แก่ การศ่กษา (Education) การวิจััย (Research) การบริการวิชาการ (Outreach) และการบริหาร
จััด้การเชิงบ่รณาการ (Stewardship) ม่ค์วามสอด้ค์ลอ้งกบัเปา้หมายการพััฒนาทัี่�ง 17 ด้้านข้อง SDGs และยงัค์งมุ่งมั�นพััฒนามหาวทิี่ยาลยั
ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์เชิงรุกเดิ้มทัี่�ง 8 ด้้าน ประกอบด้้วย 1.นวัติกรรมด้้านสิ�งแวด้ล้อมและพัลังงาน 2.นวัติกรรมด้้านอาหารและสุข้ภาพัและ
การด่้แลผ้่ส่งอายุ 3.ล้านนาสร้างสรรค์์ 4.ผลิติบัณฑิิติท่ี่�ม่คุ์ณธรรม คุ์ณภาพั และม่ทัี่กษะการเป็นพัลเมืองโลก 5.วิจััยเพืั�อค์วามเป็นเลิศ
และนวัติกรรม 6.บริการวิชาการท่ี่�เกิด้ประโยชน์แก่สังค์ม 7.แสวงหารายได้้เพืั�อการพััฒนาอย่างยั�งยืน และ 8.บริหารจััด้การเชิงบ่รณาการ

Reform ฉบับน่�ได้้จััด้ที่ำาข่้�นเพืั�อนำาเสนอผลการด้ำาเนินงานท่ี่�โด้ด้เด่้นข้อง อาจัารย์ นักวิจััย บุค์ลากรและนักศ่กษาข้องมหาวิที่ยาลัย
เช่ยงใหม่ในการนำาองค์์ค์วามร้่ในด้้านต่ิางๆ ในการนำาไปช่วยเหลือ และพััฒนาศักยภาพัข้องชุมชน ซ่ึ่�งรวมถ่ึงกลุ่มผ้่ส่งอายุ ผ้่พิัการและ
ผ้่ด้้อยโอกาสที่างสังค์ม เพืั�อนำาไปส่่การพััฒนา ส่งเสริมติลอด้จันแก้ปัญหาต่ิางๆ ในชุมชน โด้ยม่การที่ำางานร่วมกับชุมชนและภาค์ส่วนต่ิางๆ 
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง ส่งผลให้ชุมชนเหล่านั�นม่คุ์ณภาพัช่วิติท่ี่�ด่้ข่้�นทัี่�งในด้้านการผลิติ รายได้้ ลด้ภาระหน่�สิน ซ่ึ่�งเป็นไปติามแนวที่างข้องเป้าหมายการ
พััฒนาท่ี่�ยั�งยืนเป้าหมายท่ี่� 1 ข้จััด้ค์วามยากจัน และเป้าหมายท่ี่� 2 ข้จััด้ค์วามหิวโหย ในนามข้องค์ณะผ้่จััด้ที่ำา Reform ฉบับน่� ข้อข้อบคุ์ณ 
รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัย ภ่วนาถึวิจิัติร รองศาสติราจัารย์์ ด้ร.กาญจันา โชค์ถึาวร รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ยุที่ธนา พิัมลศิริผล ผ้่ช่วย
ศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศ ยิ�มแย้ม และอาจัารย์ชวลิติ กอสัมพัันธ์ และค์ณะที่ำางานข้องทุี่กท่ี่านเป็นอย่างส่งในการถ่ึายที่อด้ประสบการณ์จัาก
การที่ำางาน บที่เร่ยน รวมทัี่�งแนวที่างในการแก้ไข้ในการที่ำางานเพืั�อพััฒนาชุมชนและสังค์ม และหวังเป็นอย่างยิ�งว่าผ้่อ่านทุี่กท่ี่านจัะได้้รับ
ค์วามร้่และสาระด่้ๆ จัาก Reform ฉบับน่� ข้อบคุ์ณค์รับ
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ความสุขของ..
    ชุมชนสหกรณแ์ปลงสอง

แก้ไขปััญห�ภ�ริะหนัี้สำินั
จั�กกองทุนัที�ม�จั�กภ�ยในัชีุมชีนัเอง 

ริองศ�สำตริ�จั�ริย์ ด้ริ.ธิงชีัย ภ่วินั�ถ้วิิจัิตริ 
สุาขาบ้านแลัะชุมชน ภาควั่ชามนุษยศาสุตร์ 
คณ์ะมนุษยศาสุตร์มหาวั่ทยาลััยเชียงใหม่

อาจักล่าวได้้ว่า สิ�งท่ี่�ที่ำาให้ทุี่กค์นม่ค์วามสุข้นั�นคื์อ คุ์ณภาพัช่วิติค์วามเป็นอย่่ท่ี่�ด่้ ม่รายได้้ท่ี่�เพ่ัยงพัอ และปราศจัากหน่�สิน
แต่ิติรงกันข้้ามกับสิ�งท่ี่�พับในปัจัจุับัน กลุ่มเกษติรกรส่วนใหญ่ในประเที่ศไที่ย ยังค์งประสบปัญหาภาระหน่�สินท่ี่�จััด้การไม่ได้้ 
อันเนื�องมาจัากติน้ที่นุการผลติิท่ี่�ส่งและการม่รายได้้ท่ี่�ไมแ่นน่อน อ่กทัี่�งยงัม่ค่์าใช้จ่ัายภายในค์รวัเรือนเพิั�มส่งข่้�น ซ่ึ่�งเปน็สาเหติสุำาคั์ญ
ข้องค์วามยากจันข้องเกษติรกร ปัญหาดั้งกล่าวนั�นจัะแก้ไข้ได้้อยา่งไร และแนวที่างท่ี่�ยั�งยนืท่ี่�สดุ้ท่ี่�จัะพััฒนาศักยภาพัให้กับเกษติรกร
ในชุมชนเป็นอย่างไร รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัย ภ่วนาถึวิจิัติร จัะพัาเราไปพับกับโค์รงการหน่�งท่ี่�ได้้ม่ส่วนในการลงพืั�นท่ี่�ให้บริการ
วิชาการรับใช้สังค์ม นั�นคื์อ โค์รงการการพััฒนาศักยภาพัผ้่ผลิติพืัชเกษติรกรรมเพืั�อแก้ไข้ปัญหาหน่�สินค์รัวเรือนข้องเกษติรกรชุมชน
สหกรณ์แปลงสอง อำาเภอพัร้าว จัังหวัด้เช่ยงใหม่

เราเริ�มติน้จัากการลงพืั�นท่ี่�ในชมุชน และสำารวจัจัากค์วามติอ้งการข้องค์นในชมุชน โดยคำำ�ถ�มแรกท่ี่�เร�
ถ�มช�วบ้้�นคืำอ อะไรท่ี่�ที่ำ�ให้้เข�ม่คำว�มสุุขท่ี่�สุุด เร�เร่�มต้้นจ�กคำว�มสุุข สุ่�งท่ี่�พวกเข�ต้อบ้กลัับ้ม�นั�นคืำอ
ก�รท่ี่�ได้อย่�กับ้ชุมชนแลัะสุม�ช่กในคำรอบ้คำรัว ได้้ที่ำาอาช่พัเกษติรท่ี่�พัวกเข้ารัก ได้้ม่ช่วิติติามสถึานะอัติภาพั
เนื�องจัากชุมชนสหกรณ์แปลงสองน่�ก่อตัิ�งข่้�นหลังจัากสหกรณ์พัร้าวได้้จััด้สรรท่ี่�ดิ้นที่ำากินจัำานวน

360 ไร่ ให้สมาชิกจัำานวน 4 หม่่บ้าน เป็นสหกรณ์แปลงหน่�งกับสหกรณ์แปลงสอง
และจััด้สรรท่ี่�ดิ้นให้ค์รัวเรือนละ 20 ไร่ เพัราะฉะนั�นการที่ำาเกษติรบนพืั�นท่ี่�น่�
จ่ังเป็นพืั�นฐานหลักข้องชุมชนท่ี่�น่� 

จัากนั�นเราได้้ถึามชุมชนว่า อะไรเป็็นสุ่�งท่ี่�ที่ำ�ให้้เข�ทุี่กข์ม�ก
ท่ี่�สุุด คำำ�ห้น่�งท่ี่�ชุมชนพ่ดแลัะสุะท้ี่อนออกม�ก็คืำอ ภ�ระห้น่�สุ่น 
เมื�อเป็นเช่นนั�นแล้วเราจ่ังเชื�อมโยงไปว่าอะไรเป็นสาเหตุิที่ำาให้เกิด้
ภาระหน่�สิน และได้้ค์ำาติอบว่า ภาระหน่�สินท่ี่�เกิด้จัากการ
สะสมทุี่นในการที่ำาเกษติร เพัราะชุมชนท่ี่�น่�อาศัยแหล่งทุี่น
จัากสถึาบันการเงินภายนอก อาทิี่ ธนาค์ารเพืั�อการเกษติร
และสหกรณ์การเกษติร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษติร กองทุี่น
เงินล้าน (กองทุี่นหม่่บ้าน) และยังม่แหล่งทุี่นจัากกองทีุ่น
เล็กๆ น้อยๆ รวมถ่ึงหน่�นอกระบบอ่กด้้วย” 

จัุดเรีิ�มต้นโค์รีงกิารี
                    เป็นอย่างไรี

1



2

สิ�งท่ี่�รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ ให้ค์วามสำาคั์ญอย่างยิ�งคื์อ โจัที่ย์ปัญหาและข้้อม่ลต้ิองมาจัากชุมชนเอง 
ดั้งนั�น จ่ังเริ�มต้ินที่ำาการสำารวจัหน่�สินค์รัวเรือนเพืั�อให้ที่ราบถ่ึงสภาพัปัญหาท่ี่�แท้ี่จัริงข้องชุมชนเส่ยก่อน และค์วามจัริง
ท่ี่�ได้้พับนั�นที่ำาให้เห็นถ่ึงค์วามยากลำาบากข้องชุมชนอย่างไร 

 ในช่วงแรกเรายังไม่มั�นใจัว่าสิ�งท่ี่�ชุมชนพ่ัด้ม่ข้้อเท็ี่จัจัริงอย่างไร เราจ่ังสร้างแบบสำารวจัหน่�สินค์รัวเรือนข่้�นมา สมาชิก
ในสหกรณ์แปลงสองม่ทัี่�งหมด้ 600 กว่าค์รัวเรือน การสำารวจัในช่วงแรกเราไปร่วมสำารวจักับผ้่นำาชุมชน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
พบ้ว��ชุมชนเป็็นห้น่�ป็ระม�ณ 300 ล้ั�นบ้�ที่ หลังจัากนั�นเราจ่ังข้อค์วามร่วมมือจัากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านในการลงพืั�นท่ี่�สำารวจั เพืั�อข้อ
ค์วามอนุเค์ราะห์ท่ี่�เข้าจัะยอมให้ข้้อม่ล เราได้้ข้้อม่ลเบื�องต้ินจัากสมาชิกท่ี่�เข้าพัร้อมจัะให้ข้้อม่ล 198 คำรัวเรือน ป็ร�กฏว��เป็็นห้น่�สุ่งถ่ง 
100 ล้ั�นบ้�ที่เลัยท่ี่เด่ยว” 

นอกจัากภาระหน่�สินแล้ว สิ�งท่ี่�สะท้ี่อนถึ่งค์วามทีุ่กข้์ยากข้องชุมชนนั�นค์ือ 
เงินจัากการข้ายผลิติผลที่างการเกษติรท่ี่�ถ่ึกหักหน่�สินแล้วเหลือเพ่ัยงน้อยนิด้
เมื�อเท่ี่ยบกับการด้ำารงช่วิติท่ี่�ไม่เพ่ัยงพัอต่ิอการใช้จ่ัาย รองศาสติราจัารย์ 
ด้ร.ธงชัยฯ ได้้เล่าถ่ึงปัญหาดั้งกล่าวว่า  

“จัากนั�นเราจ่ังรับสมัค์รสมาชิกท่ี่�จัะร่วมโค์รงการ ในช่วงแรกม่
สมาชกิเข้้าร่วมเพ่ัยง 29 ค์น โด้ยเราพัยายามอธบิายใหเ้ข้าเข้้าใจัว่า
โค์รงการน่�เป็นโค์รงการต่ิอเนื�องสามปี เราต้ิองการจัะแก้ไข้ปัญหา
หน่�สินค์รัวเรือนจัากค์วามคิ์ด้ข้องชุมชน โด้ยสิ�งท่ี่�เราจัะที่ำานั�นเป็น
เหมอืนกับพ่ั�เล่�ยงท่ี่�จัะค์อยช่วยยกระด้บัและแกไ้ข้ปัญหา หลงัจัาก
นั�นก็ม่ชาวบ้านเข้้ามาสมัค์รโค์รงการเพิั�มข่้�นเป็น 70 ค์น ต่ิอมาเรา
ได้้ที่ำาแบบสำารวจัอ่กค์รั�งหน่�ง และได้้พับวา่หน่�สินต่ิอค์รวัเรือนส่งสุด้
ประมาณ 500,000 บาที่ โด้ยหน่�สินส่วนใหญ่เกิด้จัากการก้่ยืมเงิน
จัากธนาค์ารเพืั�อการเกษติรและสหกรณ์การเกษติร (ธกส.) รองลงมา
คื์อสหกรณ์การเกษติร และแหล่งเงินก้่จัากภายนอกชุมชน เมื�อค์รบปีเข้า
ก็ต้ิองจ่ัายทัี่�งต้ินทัี่�งด้อกให้กับกองทุี่นเหล่าน่� แล้วจ่ังจัะก้่เงินในรอบใหม่อ่ก
ค์รั�งได้้ จ่ังกลายเป็นวังวนให้ติ้องไปก้่ติลอด้เวลาเพืั�อนำามาที่ำาทุี่น เช่น เข้าข้ายลำาใย
ได้้ 300,000 บาที่ ต้ิองนำาส่งเงินก้่ 150,000 บาที่ พัร้อมด้อกเบ่�ยอ่ก 50,000 บาที่ เหลือเงินเพ่ัยง 100,000 บาที่และใน 100,000 บาที่
หารด้้วย 12 เดื้อน ...มันอย่่ไม่ได้้นะค์รับ บางค์นส่งล่กไปเร่ยนหนังสือแล้วล่กไม่กลับมา บางค์นประสบปัญหาสุข้ภาพัร่างกาย สะท้ี่อนให้
เห็นเลยว่าเป็นค์วามทุี่กข์้ข้องเข้าจัริงๆ”

              ค์วามจัรีิงที�ค์้นพบั
หลังกิารีกิารีลงพื้นที�สำารีวจัปัญหา

เมื�อมาถ่ึงจุัด้บ่งช่�ท่ี่�ชัด้เจันจัากค์วามต้ิองการข้องชุมชนแล้ว รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ จ่ังได้้เก็บข้้อม่ลท่ี่�ลงล่ก
มากข่้�น เพืั�อค้์นหาปัญหาท่ี่�แท้ี่จัริง และร่วมหาแนวที่างในการแก้ไข้ปัญหาท่ี่�เกิด้ข่้�น 

เมื�อเราได้้พ่ัด้คุ์ยกับชาวบ้าน เราได้้พับว่าร่ปแบบการผลิติในชุมชนน่�เป็นการผลิติแบบค์รัวเรือน และการ
ผลิติเพืั�อข้ายให้กับพั่อค์้าค์นกลางภายนอก โด้ยพืัชหลักเป็นมะม่วงนำ�าด้อกไม้และลำาไย เพัราะฉะนั�นราค์าและกลไก
การติลาด้จ่ังข่้�นกับพ่ัอค้์าค์นกลาง สาเหตุิน่�ไม่ได้้เป็นปัญหามากนัก เนื�องจัากเกษติรกรที่ราบด่้อย่่แล้วว่าค์วรจัะผลิติ
และติอบสนองต่ิอติลาด้อย่างไร แต่ิปัญหาอย่่ท่ี่�ต้ินทุี่นการผลิติท่ี่�ส่ง เนื�องจัากเข้าไม่ม่ทุี่นในชุมชนเลย และทุี่นทัี่�งหมด้
เป็นทุี่นท่ี่�ก้่ยืมมา ดั้งนั�นโค์รงการบริการวิชาการรับใช้สังค์มจ่ังเริ�มต้ินจัากแนวคิ์ด้ท่ี่�ว่า ที่ำาอย่างไรจ่ังจัะแก้ไข้ปัญหา
หน่�สินข้องชุมชนน่�ได้้ โด้ยใช้ชื�อโค์รงการว่า ก�รพัฒน�ศัักยภ�พผู้่้ผู้ล่ัต้พืชเกษต้รกรรมเพื�อแก้ไขปั็ญห้�ห้น่�สุ่นคำรัวเรือน
ของเกษต้รกรชุมชน สุห้กรณ์แป็ลังสุอง อำ�เภอพร้�ว จังห้วัดเช่ยงให้ม�”

รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ ได้้ข้ยายค์วามให้เข้้าใจัถ่ึงค์วามหมายข้องการพััฒนาศักยภาพัผ้่ผลิติพืัชเกษติรกรรม
ว่า “เราไม่ได้้มุ่งเน้นการพััฒนาผลผลิติข้องเข้า แต่ิต้ิองการแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ต้ินเหตุิ นั�นคื์อการไม่ม่ทุี่น เพัราะการท่ี่�ไม่ม่ทุี่น ที่ำาให้
เข้าต้ิองก้่ติลอด้เวลา เมื�อต้ิองก้่ติลอด้ เข้าไม่ใช่เป็นผ้่กำาหนด้อัติราด้อกเบ่�ยเอง แต่ิสถึาบันการเงินภายนอกเป็นผ้่กำาหนด้ 
ที่ำาใหด่้้เหมอืนเปน็วงจัรการก้่ท่ี่�ไมสิ่�นสุด้และยากจัะมองเหน็ที่างออก เพัราะฉะนั�นเปา้หมายข้องโค์รงการน่�คื์อ ที่ำาอยา่งไร
ท่ี่�จัะแก้ปัญหาและพััฒนาศักยภาพัเกษติรกรให้ม่อุโมงค์์ ให้เข้าม่ที่างออกเรื�องหน่�สินเหล่าน่�” 
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แม้ว่าปัญหาจัะด่้เป็นไปได้้ยากท่ี่�จัะแก้ไข้ แต่ิวิธ่การท่ี่�รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ เลือก
ใช้นั�นคื์อ การระด้มค์วามคิ์ด้เห็นจัากชุมชนให้เข้าได้้เสนอแนวที่างแก้ปัญหากันเอง โด้ยท่ี่�ท่ี่ม
นักวิจััยม่ส่วนช่วยในการวางแผนด้ำาเนินการ บริหารจััด้การระบบให้สามารถึด้ำาเนินการออกมาได้้
จันเป็นท่ี่�น่าพัอใจั 

เมื�อระบุปัญหาชัด้เจันแล้ว เราจ่ังให้พัวกเข้าระด้มค์วามค์ิด้เห็นว่า แนวที่างในการ
หาที่างออกข้องชุมชนเป็นอย่างไร และสรุปออกมาได้้ 3 แนวที่างคื์อ

แนวทางท่� 1 จััดตัั้�งกองทนุของชุุมชุนเอง : เนื�องจัากท่ี่�ผ่านมาเข้าได้้ก้่กองทุี่นจัาก
ภายนอก ซ่ึ่�งไม่ใช่เงินข้องเข้า จ่ังกลายเป็นภาระมากกว่าแที่นท่ี่�เข้าจัะบริหารเงินข้องเข้าเอง หรือ
จัะผ่อนปรนหน่�กับสมาชิกบางค์น หรือช่วยเหลือบางค์น ก็ไม่สามารถึที่ำาได้้ ดั้งนั�น ข้้อสรุปจ่ัง
เสนอว่าค์วรจัะม่กองทุี่นข้องเข้าเอง  

แนวทางท่� 2 ศึึกษาดูงานจัากชุุมชุนท่�ประสบความสำาเร็จั : เมื�อค์วามต้ิองการ
ข้องชาวบ้านต้ิองการท่ี่�จัะไปด่้งานกับชุมชนท่ี่�ประสบค์วามสำาเร็จั ผมจ่ังพัาพัวกเข้าไปท่ี่�สถึาบัน
พััฒนาที่รัพัยากรและเกษติรกรรมยั�งยืนแม่ที่า อำาเภอแม่ออน เพืั�อไปเร่ยนร้่เก่�ยวกับการจััด้การ
ที่รัพัยากรชุมชน ซ่ึ่�งท่ี่�นั�นม่สถึาบันการเงินท่ี่�ม่เงินทุี่นข้องชุมชนเองกว่า 17 ล้านบาที่ โด้ยเริ�มต้ินทุี่น
จัากเงินเพ่ัยง 1,500 บาที่ เท่ี่านั�น เราไปศ่กษาวิธ่การบริหารจััด้การ ซ่ึ่�งพับว่าการเริ�มต้ินข้องท่ี่�น่�
ไม่ต่ิางกบัชมุชนสหกรณแ์ปลงสองเลย อ่กประการท่ี่�มองเหน็โอกาสจัากชมุชนติวัอยา่งน่�คื์อ การ
ที่ำาเกษติรอินที่ร่ย์ และยุวเกษติรท่ี่�ที่ำา Start up เข้าจ่ังเห็นแนวที่างการปรับเปล่�ยนการเกษติร
แบบเดิ้มมาเป็นการเกษติรอินที่ร่ย์

แนวทางท่� 3 โครงการเกษตั้รเพ่ื่�ออนาคตั้ : ชุมชนให้ค์วามสำาคั์ญกับเยาวชนท่ี่�ไม่ได้้
ศ่กษาต่ิอ และต้ิองการสืบที่อด้วัฒนธรรมที่างเกษติรข้องพ่ัอแม่ ซ่ึ่�งปัญหาท่ี่�ผ่านมาคื์อ ค์นออกจัาก
ชุมชนไปและไม่กลับมาเลย ทัี่�งยังทิี่�งภาระหน่�สินไว้ให้ค์รอบค์รัว ดั้งนั�น โค์รงการน่�จัะจััด้ตัิ�งเพืั�อ
ฝึึกค์นรุ่นใหม่ให้สามารถึประกอบอาช่พัเกษติรกรท่ี่�ม่คุ์ณภาพัได้้

และน่�คื์อ 3 แนวที่างใหญ่ท่ี่�เราได้้สรุปออกมาจัากการระด้มค์วามคิ์ด้”

          ทางออกิข่องปัญหา
      ที�มาจัากิชุมชนรี่วมใจัช่วยกิัน

ศกึษา
ดูงาน

กองทุน
ของชุมชน

เกษตรกรเพ่ือ
อนาคต
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เมื�อได้้ข้้อสรุปออกมาเป็น 3 แนวที่าง ทุี่กค์นในชุมชนไม่ร่รอท่ี่�จัะด้ำาเนินการทัี่นท่ี่ โด้ยท่ี่�
ม่ รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ และท่ี่มนักวิจััยเป็นเหมือนพ่ั�เล่�ยงค์อยช่วยแนะนำา อาจัารย์
ได้้เล่าให้เราฟัังถ่ึงภาค์ปฏิิบัติิข้องชุมชนว่า 

“สิ�งท่ี่�เราเริ�มต้ิน เราเริ�มจัากการที่ำากองทุี่นโด้ยยังไม่ได้้ข่้�นที่ะเบ่ยนใด้ๆ แต่ิเป็นกองทุี่น
ข้องชุมชนเองก่อน ตัิ�งชื�อว่า ‘กองทุี่นพัฒน�ศัักยภ�พผู้่้ผู้ล่ัต้พืชเกษต้รกรรมเพื�อแก้ไข
ปั็ญห้�ห้น่�สุ่นของเกษต้รกรสุห้กรณ์แป็ลังสุอง อำ�เภอพร้�ว จังห้วัดเช่ยงให้ม�’ เราใช้งบท่ี่�
เราไปบริการวิชาการตัิ�งทุี่นให้เข้า และสมาชิกท่ี่�เข้้าร่วมโค์รงการร่วมชำาระเงินกับกองทุี่น
เดื้อนละ 100 บาที่ จัากจุัด้เริ�มติ้นโค์รงการในเด้ือนติุลาค์ม 2562 จัากเงินเพ่ัยงไม่ก่�บาที่
เท่ี่านั�น จนกระทัี่�งม�ถ่ง ณ วันท่ี่�ปิ็ดโคำรงก�รท่ี่� 1 วันท่ี่� 22 ม่ถุน�ยน 2563 ม่เง่นรวมทัี่�งสุ่�น 
79,229 บ้�ที่ ซ่ึ่�งถืึอว่าประสบผลสำาเร็จัในแง่ข้องการที่ำาให้เข้าร้่จัักทุี่นข้องตินเอง และหาก
เข้าสามารถึนำาเงินติรงน่�ไปด้ำาเนินการต่ิอยอด้ที่ำาเกษติรอินที่ร่ย์ในด้อกเบ่�ยติำ�ามากๆ เมื�อเท่ี่ยบกับ
สถึาบันการเงินภายนอก ก็จัะช่วยในการแก้ไข้ปัญหาค์วามยากจันอันเนื�องมาจัากหน่�สินได้้ 
เมื�อในอนาค์ติม่การสะสมต่ิอไปเงินทุี่นน่�ก็จัะกลายเป็นสวัสดิ้การชุมชนท่ี่�สามารถึช่วยเหลือ
สมาชิก เกิด้ แก่ เจ็ับ ติาย และยังสามารถึเป็นทุี่นสำาหรับเกษติรกรเพืั�ออนาค์ติได้้อ่ก”

 ม่หลายค์รัวเรือนท่ี่�เข้าเข้้ามาแล้วเห็นโอกาส แม้จัะไม่สามารถึปลด้หน่�ได้้ในทัี่นท่ี่ แต่ิแน่นอนท่ี่�สุด้ว่าเราต้ิองการค์วามยั�งยืน 
เป้าหมายต่ิอไปเราจัะที่ำาบัญช่ค์รัวเรือน บัญช่ต้ินทุี่น เพืั�อให้เห็นค์วามแติกต่ิางระหว่างวิธ่การแบบเดิ้มและแบบใหม่ ตัิวอย่างท่ี่�สำาเร็จัแล้ว
เช่น ค์รอบค์รัวข้องคุ์ณรสรินที่ร์ ธรรมใจั เป็นค์รัวเรือนท่ี่�พัยายามลด้ค่์าใช้จ่ัายและหน่�สิน ณ ปัจัจุับันก็เริ�มม่ค์วามเป็นอย่่ท่ี่�ด่้ข่้�น จัากเดิ้ม
ข้ายลำาไยและมะมว่งท่ี่�ต้ิองรอผลผลติิก็นำามาปรบัเปล่�ยนเป็นการข้ายกล้าพัันธ์ุส่งใหกั้บติลาด้ค์ำาเท่ี่�ยง ปีท่ี่�ผ่านมาได้้เงินจัำานวน 1 แสนบาที่
ซ่ึ่�งเป็นแนวที่างท่ี่�เข้าสามารถึจัะเติิบโติได้้ในอนาค์ติ เพ่ัยงแต่ิท่ี่�ผ่านมาเข้าไม่ม่ทุี่น หากสมมุติิว่าเงิน 100,000 บาที่ เป็นต้ินทุี่นตัิ�งต้ินท่ี่�เข้า
สามารถึนำาไปซืึ่�อปุ�ยหรือซืึ่�อสิ�งท่ี่�เป็นต้ินทุี่นสำาหรับในการผลิติได้้ เมื�อข้ายผลิติผลได้้แล้ว เข้าพัอใจัท่ี่�จัะสมที่บให้กับกองทุี่นอ่กเท่ี่าไหร่นั�น
เป็นอ่กเรื�องหน่�ง เปน็การใหม้ากกวา่ที่นุท่ี่�ยมืไป คื์อเราจัะใช้วิธ่การยมื เราจัะไมใ่ช้วิธ่การก้่ เพัราะเปน็การสรา้งหน่�เพิั�ม แติท่ี่ำาอยา่งไรให้เงิน
เพิั�มข่้�นแล้วสามารถึยกระดั้บศักยภาพัในการผลิติและเพิั�มโอกาสในการลด้ต้ินทุี่น เพิั�มโอกาสในการประยุกต์ิใช้เที่ค์โนโลยใ่นกระบวนการ
ผลิติได้้ ผมคิ์ด้ว่าน่�จัะเป็นการแก้ไข้ปัญหาอยา่งเป็นร่ปธรรมและยั�งยืน 

ในปีท่ี่�สองน่�กองทุี่นจัะเพิั�มข่้�น จัะต้ิองมาด่้ในเรื�องข้องการบริหารจััด้การกองทุี่น ต้ิองม่ค์วามเข้้าใจั ซ่ึ่�งทุี่กค์นมองไปท่ี่�ในอนาค์ติว่า
เมื�อเก่ดภ�วะฉุุกเฉุ่นของสุม�ช่ก ต้้องเข้�โรงพย�บ้�ลัแล้ัวไม�ม่เง่น ห้รือม่คำว�มจำ�เป็็นท่ี่�ต้้องใช้เง่น กองทุี่นน่�เป็็นที่�งเลืัอกท่ี่�ด่ เพัราะ
ค์วามยากจันไม่ได้้ม่แค่์เป็นหน่�แล้วยากจัน มันม่หลายร่ปแบบมาก ทัี่�งค์่าใช้จ่ัายในช่วิติประจัำาวัน ส่งล่กหลานเร่ยนหนังสือ ภาระอื�นๆ 
อ่กมากมาย น่�เป็นโอกาสข้องชุมชนท่ี่�จัะม่ช่วิติท่ี่�ด่้ข่้�น”

กิารีดำาเนินโค์รีงกิารีตามแนวทางและผลลัพธ ์เป็นอย่างไรีบ้ัาง

มกีิารีติดตามผลกิารีดำาเนินงานอย่างไรีบ้ัาง 
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จัากท่ี่�ผ่านมาได้้พับว่าในช่วงเวลาอันสั�นนั�น ที่ำาให้เกิด้ค์วามหวังให้กับชุมชน
ท่ี่�สามารถึที่ำาให้เข้าได้้มองเห็นทุี่นข้องตัิวเองชัด้เจันมากข่้�น รองศาสติราจัารย์ 
ด้ร.ธงชัยฯ เล่าต่ิอถ่ึงแนวคิ์ด้ท่ี่�จัะสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาชนในชุมชนว่า 

การท่ี่�เราจัะสบืที่อด้เจัตินารมยใ์หกั้บค์นรุ่นใหมไ่ด้้นั�น จัำาเปน็ติอ้งที่ำาให้
ค์นรุ่นเก่าไม่ม่หน่�เส่ยก่อน ถ้ึาค์นรุ่นเก่าที่ำาเกษติรแล้วม่หน่�ค์นรุ่นใหม่จัะไม่ที่ำาต่ิอ
แน่นอน ตัิวอย่างเช่นถ้ึาค์รอบค์รัวหน่�งได้้กำาไรและล่กหลานมองเห็น เราแที่บไม่
ต้ิองไปที่ำาประชาสัมพัันธ์อะไรเลย พัวกเข้าจัะกลับมาที่ำาเกษติรท่ี่�บ้านโด้ยอัติโนมัติิ 

ดังนั�นก�รท่ี่�ที่ำ�ให้้เก่ดก�รพ่�งพ�ต้ัวเองแลัะสุ�ม�รถแก้ไขปั็ญห้�คำว�ม
ย�กจนได้ จำ�เป็็นต้้องม่ภ�พอน�คำต้ให้้เข�เห็้นว��ก�รที่ำ�เกษต้รนั�นก็รวยได้
ไม่ใช่ที่ำาแล้วเป็นหน่�หรือที่ำาแล้วยากจัน ข้อเพ่ัยงอย่างน้อยในชุมชนกว่า 200 
ค์รัวเรือนเป็นได้้สัก 10 ราย ผมมองว่าก็ม่ค์วามสุข้แล้วสำาหรับชุมชน ถึามว่าท่ี่�
ผ่านมาที่ำาไมเข้าไมร่วย เพัราะสภาพัแวด้ลอ้มชวนใหเ้ข้าติอ้งที่ำาการก้่เงินแบบเด้มิ
มาที่ำาเกษติร ไม่ม่ค์นมาแนะนำา ซ่ึ่�งอาจัจัะต้ิองเริ�มต้ินจัากการท่ี่�เข้าจัะต้ิองม่ทุี่น
ก่อน และติอ้งเป็นกองที่นุข้องเข้าเอง ในอนาค์ติอาจัจัะข้อจัด้เปน็สถึาบนัการเงนิ
หรือเป็นธนาค์ารชุมชนก็เป็นได้้ แต่ิจุัด้เริ�มต้ินต้ิองเริ�มต้ินจัากสิ�งเล็กๆ เหล่าน่�เส่ย
ก่อนแล้วจ่ังข้ยบัไปส่่โค์รงการต่ิอๆ ไป ซ่ึ่�งจัะเป็นเหมือนบันได้ในการแก้ไข้ปัญหา
หน่�สินท่ี่�แท้ี่จัริงและยั�งยืน จันกระทัี่�งบรรลุเป้าหมายข้องชุมชนได้้”

ผู้มค่ำดว��นักว่จัยห้รอืนักบ้ร่ก�รว่ช�ก�รท่ี่�ด่ เมื�อเข้�ไป็ในชมุชนคำวรจะฟััง
คำว�มค่ำดเห็้นเข�ให้้ม�ก เข้�ใจปั็ญห้�ในบ้ร่บ้ที่นั�นอย��งแท้ี่จร่ง เร�จะเห็้นคำว�มสุุข
 คำว�มทุี่กข์ คำว�มง�มของชุมชน แล้ัวเร�ก็จะห้ย่บ้ป็ระเด็นนั�นม�ที่ำ�ง�นให้้ต้รง
กับ้คำว�มต้้องก�รของชุมชนได้ นักวิจััยม่โอกาสมากท่ี่�จัะเข้้าไปศ่กษาและช่วยให้

ชุมชนพ่ั�งตินเองได้้ เพัราะบริบที่ข้องชุมชนแต่ิละท่ี่�ม่ที่รัพัยากรไม่เหมือนกัน 
เข้าสามารถึท่ี่�จัะใช้ทุี่นที่างสังค์ม ทุี่นที่างที่รัพัยากร และทุี่นที่างวัฒนธรรม

 มาเพิั�มม่ลค่์า คุ์ณค่์าและยกระด้ับเพืั�อแก้ไข้ปัญหาค์วามยากจัน แก้ไข้
ปัญหาค์วามเหลื�อมลำ�า แก้ไข้ปัญหาในเรื�องข้องการอพัยพัโยกย้าย

ถิึ�นฐานได้้ในอนาค์ติ

        มุมมองต่อค์วามยั�งยืน
    ข่องโค์รีงกิารีนี้เป็นอย่างไรี

ฝากิถึง นักิวิจััยรีุ่นใหม่

เนื�องจัากโค์รงการน่�เป็นโค์รงการต่ิอเนื�อง 3 ปี สิ�งท่ี่�รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ธงชัยฯ และท่ี่มนักวิจััยได้้ลงมือที่ำาอย่างต่ิอเนื�องคื์อ
การเก็บข้้อม่ลทัี่�งติำาบล เพืั�อต้ิองการจัะข้ยายฐานสมาชิกข้องกองทุี่นฯ 

“ติอนน่�ม่สมาชิกสมัค์รเพิั�มข่้�น 90 กว่าค์รัวเรือน และยังค์งม่ค์นสมัค์รมาเรื�อยๆ เราม่สมุด้บัญช่และม่กรรมการในการบริหารจััด้การ
ท่ี่�ชัด้เจัน ณ ติอนน่�ยังไม่ม่การเบิกเงินเอามาใช้ เพัราะชุมชนต้ิองการเก็บเงินก่อน ซ่ึ่�งจัะม่เกณฑ์ิในการให้ยืมในลำาดั้บต่ิอไป แต่ิท่ี่�ผ่านมา
เราได้้นำาเงินจัำานวนหน่�งออกมาช่วยเหลือสมาชิกในการเป็นเจ้ัาภาพังานฌาปนกิจั 3 ราย และได้้ซืึ่�อแมสแจักในชุมชนอ่กด้้วย

ส่วนการปรับเปล่�ยนเป็นเกษติรอินที่ร่ย์นั�น เรากำาลังจัะเชิญวิที่ยากรไปอบรม และสร้างเกษติรกรต้ินแบบ  สร้างฝ่ึายการติลาด้ และ
กลุ่มค์นรุ่นใหม่ท่ี่�จัะเป็นเกษติรกรในอนาค์ติ ดั้งนั�น ต้ิองม่โค์รงการท่ี่� 1 เพืั�อจัะให้เกิด้โค์รงการท่ี่� 2 และต้ิองม่ค์นสานต่ิอจ่ังต้ิองม่โค์รงการท่ี่� 3”
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เสริมสรา้งรายได ้แก ้ไขปัญหาความยากจน 
                 ณ บา้นดงสโลไลฟ์
ยกริะด้ับควิ�มเปั็นัอย่่ให้กับผ่้สำ่งอ�ยุ ผ่้พิก�ริ
              แลัะผ่้ด้้อยโอก�สำท�งสำังคม

ท่ี่ามกลางค์วามเจัริญข้องผ้่ค์นและการด้ำาเนินช่วิติในชุมชนเมืองท่ี่�ม่สาธารณ่ปโภค์ค์รบค์รันในการใช้ช่วิติ แต่ิสำาหรับชุมชนท่ี่�อย่่
ห่างออกไปนั�นยังม่กลุ่มค์นท่ี่�ต้ิองการโอกาสและค์วามช่วยเหลืออย่่ในสังค์มนั�นคื์อ กลุ่มผ้่ส่งอายุ ผ้่พิัการ และผ้่ด้้อยโอกาสที่างสังค์ม ซ่ึ่�ง
แท้ี่จัริงพัวกเข้าเหล่านั�นเป็นกลุ่มท่ี่�สามารถึพััฒนาศักยภาพัในด้้านการประกอบอาช่พัและสร้างรายได้้ให้กับตินเองได้้ รองศาสติราจัารย์
ด้ร.กาญจันา โชค์ถึาวร และท่ี่มนักวิจััยได้้เห็นคุ์ณค่์าในจุัด้น่� จ่ังได้้ที่ำา ‘โคำรงก�รขับ้เคำลืั�อนแผู้นก�รสุร้�งร�ยได้ของผู้่้สุ่งอ�ยุ ผู้่้พ่ก�ร
แลัะผู้่้ด้อยโอก�สุที่�งสัุงคำม บ้นพื�นท่ี่�สุ�ธ�รณะ’ ณ ศ่ันย์ก�รเร่ยนร้่บ้้�นดงสุโลัไลัฟ์ั ต้ำ�บ้ลับ้้�นเป้็� อำ�เภอแม�แต้ง จังห้วัดเช่ยงให้ม�
ซ่ึ่�งเป็นโค์รงการบรกิารวชิาการผลกระที่บส่ง ท่ี่�มาข้องโค์รงการน่�เกดิ้ข่้�นได้้อยา่งไร รองศาสติราจัารย ์ด้ร.กาญจันา โชค์ถึาวร และค์ณุพััชร่ยา 
โรจัน์ติระกาญก่ล นักวิจััยท่ี่�ที่ำางานร่วมกัน ได้้เล่าให้เราฟัังถ่ึงค์วามร่วมมือข้องทัี่�งนักวิจััย ชาวบ้าน และหน่วยงานท่ี่�เข้้ามาม่ส่วนร่วมให้เกิด้
การเปล่�ยนแปลงในทิี่ศที่างท่ี่�ด่้ข่้�นในด้้านค์วามเป็นอย่ข่้องชุมชน

จัุดเรีิ�มต้น
ข่องโค์รีงกิารีนี้

เป็นอย่างไรี

รีองศาสตรีาจัารีย์ ดรี.กิาญจันา โชค์ถาวรี 
       ผู้อำานวัยกัารศูนย์วั่จัยแลัะสุ่งเสุร่มเศรษฐกั่จพอเพียง คณ์ะเศรษฐศาสุตร์

ก่อนหน้าน่�ศ่นย์การเร่ยนร้่บ้านด้งสโลไลฟ์ั เกิด้จัากการรวมกลุ่มเกษติรเพืั�อที่ำาเกษติรอินที่ร่ย์ 
โด้ยม่นายแก้วม่ลเมืองเป็นประธานกลุ่ม แรกเริ�มลุงแก้วได้้ม่การที่ำาเกษติรติามเพืั�อนท่ี่�ที่ำาการเกษติร
ทัี่�วไป ซ่ึ่�งม่ทัี่�งแบบเค์ม่และอินที่ร่ย ์ต่ิอมาเมื�อได้้ไปศ่กษาด่้งานกบัองค์์การบรหิารสว่นติำาบลบา้นเปา้ 
เก่�ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจัข้องพัระบาที่สมเด็้จัพัระเจ้ัาอย่หั่ว และเกิด้แนวคิ์ด้ท่ี่�ว่าปล่กทุี่กอยา่ง
ท่ี่�กิน กินทุี่กอย่างท่ี่�ปล่ก แล้วเหลือจ่ังจัะนำาไปข้ายหรือแจักจ่ัายให้กับเพืั�อนบ้าน แต่ิการด้ำาเนินงาน
ยังไม่ได้้ก่อให้เกิด้รายได้้ในการด้ำาเนินกิจักรรมด้้านเกษติรมากนักเพัราะข้าด้ แผนการด้ำาเนินงานท่ี่�
ชัด้เจัน รวมทัี่�งสภาพัดิ้นท่ี่�เป็นปัญหาในการเพัาะปล่ก ระบบนำ�าและไฟัฟ้ัายังเป็นปัญหาในการที่ำา
กิจักรรมต่ิางๆ เพัราะในพืั�นท่ี่�ไม่ม่ระบบนำ�าท่ี่�จัะที่ำาให้การที่ำาเกษติรกรรมหรือกิจักรรมอื�นๆ สะด้วก
สบาย การใช้นำ�าต้ิองอาศัยกำาลังค์นไปตัิกเพืั�อมาใช้งานเท่ี่านั�น ส่วนไฟัฟ้ัาต้ิองอาศัยพืั�นท่ี่�ข้้างเค่์ยง
ในการต่ิอพ่ัวงเพืั�อใช้ในกิจักรรมภายในศ่นย์ฯ รายได้้ท่ี่�ม่เพ่ัยงเล็กน้อยต้ิองถ่ึกนำามาจ่ัายเป็นค่์าไฟั 

คุ์ณพััชร่ยาฯ ยังเล่าถ่ึงเหตุิการณ์ก่อนท่ี่�จัะเริ�มต้ินโค์รงการว่าม่ปัญหาหนักในเรื�องท่ี่�ดิ้นที่ำากิน 
และศ่นย์วิจััยและส่งเสริมเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยง ค์ณะเศรษฐศาสติร์ ได้้เข้้าไปช่วยแก้ไข้อยา่งไร 
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“โค์รงการน่�เป็นโค์รงการบริการวิชาการผลกระที่บส่งท่ี่�ได้้รับทุี่นจัาก
มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ ซ่ึ่�งก่อนหน้าน่�ศ่นย์วิจััยและส่งเสริมเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยง
ได้้เข้้าไปในพืั�นท่ี่�ซ่ึ่�งเป็นพืั�นท่ี่�ข้องกรมป่าไม้ซ่ึ่�งยังไม่ม่การข้อใช้อย่างเป็นร่ปธรรม
เป็นการข้อใช้พืั�นท่ี่�ที่างวาจัาเท่ี่านั�น ซ่ึ่�งในค์วามเป็นจัริงแล้วการบุกรุกพืั�นท่ี่�ป่า
เป็นสิ�งท่ี่�ไม่ถ่ึกต้ิอง และจัะสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในภายหลัง ที่างด้้านศ่นยฯ์ 
จ่ังเข้้ามาม่ส่วนช่วยเจัรจัาและผลักดั้นให้สามารถึข้อใช้พืั�นท่ี่�ในการที่ำาป่าชุมชน
อย่างถ่ึกต้ิอง จันกระทัี่�งได้้หนังสือรับรองว่าให้องค์์การบริหารส่วนติำาบลบ้านเป้า
เป็นผ้่ได้้รับสิที่ธิในการใช้พืั�นท่ี่�ดั้งกล่าวจัำานวน 200-300 ไร่ โด้ยม่ข้้อกำาหนด้
ในการใช้พืั�นท่ี่�อย่างชัด้เจัน 

ต่ิอมาเมื�อชาวบ้านในชุมชนได้้เข้้ามาปล่กพืัช เล่�ยงปลา ป่ กบ ที่ำาเกษติร
อินที่ร่ย์ แต่ิกลับพับปัญหาไม่ม่ไฟัฟ้ัาเข้้าถ่ึงในพืั�นท่ี่� โด้ยการแก้ไข้ก่อนหน้านั�น
เป็นการข้อเช่าไฟัฟ้ัาจัากพืั�นท่ี่�ข้้างเค่์ยง แต่ิค่์าไฟัติ่อเด้ือนม่ค่์าใช้จ่ัายส่งมาก
คื์อประมาณ 3,000 ถ่ึง 4,000 บาที่ต่ิอเดื้อน หลังจัากหักลบทุี่นทุี่กอย่างแล้ว 
ไม่เพ่ัยงพัอ รายได้้ท่ี่�ม่เพ่ัยงเล็กน้อยต้ิองถ่ึกนำามาจ่ัายเป็นค่์าไฟั” 

คุณพชัีริีย� โริจันั์ตริะก�ญก่ลั
ศูนยว์ั่จัยแลัะสุ่งเสุร่มเศรษฐกั่จพอเพียง

วิธ่การแก้ไข้เพืั�อลด้ค่์าใช้จ่ัายในการใช้ไฟัฟ้ัาดั้งกล่าว ที่างศ่นย์วิจััยและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยง ค์ณะเศรษฐศาสติร์ ได้้ประสานเรื�องการติิด้ตัิ�ง
โซึ่ล่าเซึ่ลล์เพืั�อการเกษติร ให้สามารถึผลิติกระแสไฟัใช้ได้้เอง 

“เราจ่ังคิ์ด้ว่าค์วรจัะนำาเอาโซึ่ล่าเซึ่ลล์เข้้ามาใช้แที่นไฟัฟ้ัาเดิ้ม ณ เวลานั�น
เราม่งบอย่่ประมาณ 800,000 บาที่ แต่ิในงบน่�จัำาเป็นต้ิองบริหารใช้สำาหรับ 4 
ติำาบล จ่ังบริหารจััด้การงบประมาณให้ทัี่�วถ่ึง เราขั้บเค์ลื�อนให้เกิด้เป็นโค์รงการ
การพััฒนาการใช้โซึ่ล่าเซึ่ลล์ในพืั�นท่ี่�เพืั�อการส่องสว่าง และเมื�อเร�สุ�ม�รถนำ�
โซลั��เซลัล์ัเข้�ไป็ในพื�นท่ี่�ได้แล้ัวช�วบ้้�นก็ได้ป็ระยุกต์้ใช้โซลั��เซลัล์ัในก�ร
สุ่บ้นำ��เพื�อก�รผู้ล่ัต้ด้วย ผู้ลัป็ร�กฏว��คำ��ไฟัต้�อเดือนลัดลังเห้ลืัอเพ่ยงเดือน
ลัะ 300 ถ่ง 500 บ้�ที่ อันน่�เห็้นได้ชัดเจนม�ก เมื�อคำ��ไฟัของเข�ลัดลัง ที่ำ�ให้้
เข�สุ�ม�รถม่เง่นเห้ลืัอเพ่�มม�กข่�น” 

รองศาสติราจัารย์ ด้ร.กาญจันาฯ ได้้เสริมต่ิอในมุมมองท่ี่�สอด้ค์ล้องต่ิอ
ภาพัใหญ่ข้องประเที่ศว่า “ก�รลัดคำ��ใช้จ��ยเรื�องพลัังง�น ซ่�งเป็็นเที่รนด์ของ
ป็ระเที่ศั ท่ี่�ต้้องก�รใช้พลัังง�นที่�งเลืัอกห้รือพลัังง�นที่ดแที่น อ่กทัี่�งเป็็นก�ร
ลัดคำ��ใช้จ��ย เสุร่มสุร้�งร�ยได้ แลัะลัดป็ัญห้�คำว�มย�กจน เรื�องของก�ร
ผู้ลัักดันให้้เก่ดก�รใช้โซลั��เซลัล์ัเป็็นห้น่�งในสุ่�งท่ี่�ศ่ันย์ฯ ของเร�ได้ให้้บ้ร่ก�ร
ว่ช�ก�รให้้กับ้ห้ลั�ยแห้�ง คำว�มตั้�งใจของโคำรงก�รน่�เพื�อจะสุ�ม�รถเข้�ไป็
แก้ป็ญัห้�ร�ยได้แลัะช�วยยกระดับ้ร�ยได้ให้้ด่ข่�น คำวบ้ค่ำ�ไป็กับ้ก�รใช้พลัังง�น
สุะอ�ด ลัดก�รที่ำ�ลั�ยที่รัพย�กรธรรมช�ต่้ในอ่กที่�งห้น่�งด้วย” 

สิ�งท่ี่�เป็นปัญหาต่ิอมาข้องพืั�นท่ี่�คื์อเรื�องนำ�า เนื�องจัากพืั�นท่ี่�น่�ไม่ม่นำ�าเข้้าถ่ึง 
ม่การแกไ้ข้ปัญหาอยา่งไร คุ์ณพััชร่ยาฯ ได้้เลา่ถึง่วิธ่การจััด้การใหฟั้ังว่า “ในชว่ง
ปีแรกข้องโค์รงการฯ ม่เส่ยงสะที่อ้นจัากชาวบา้นวา่นำ�าไม่ค่์อยพัอ เนื�องจัากเปน็
หน้าแล้ง อ่กทัี่�งพืั�นท่ี่�การเกษติรจัำาเป็นต้ิองใช้นำ�า ถ้ึาจัะต้ิองไปตัิกนำ�ารด้ด้้วยแรง
ค์นท่ี่ละเท่ี่�ยวก็ไม่ไหว ต้ิองใช้วิธ่ส่บนำ�าเข้้ามา จัำาเป็นต้ิองใช้นำ�ามันสำาหรับเค์รื�อง
ส่บนำ�า ซ่ึ่�งต้ิองใช้ทุี่นเพิั�มข่้�น ดั้งนั�น เราจ่ังประยุกต์ิใช้โซึ่ล่าเซึ่ลล์ท่ี่�ม่อย่่ เพืั�อที่ำาให้
สามารถึส่บนำ�าใช้ในการเกษติร พัร้อมทัี่�งยังม่ไฟัส่องสว่างในเวลากล่างคื์นด้้วย 
เราได้้เข้้าไปช่วยในปีแรก เป็นการปรับปรุงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ให้รองรับกับพืั�นท่ี่� ที่ำาให้
ลด้การใช้นำ�ามันเพืั�อผลิติไฟัฟ้ัาได้้ 100% ม่ไฟัเพืั�อการใช้ส่บนำ�าและม่แสงส่อง
สว่างสามารถึปอ้งกนัโจัรข้โมยติอนกลางค์นืได้้ด้้วย ดั้งนั�นรายได้้ในสว่นท่ี่�เหลอื
ก็จัะสามารถึนำามาบริหารในศ่นยก์ารเร่ยนร้่บ้านด้งสโลไลฟ์ัได้้”
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รองศาสติราจัารย ์ด้ร.กาญจันาฯ และค์ณุพััชร่ยาฯ ได้้เลา่ถึง่ภาพัค์วามประที่บัใจัท่ี่�เกดิ้จัากการรว่มมือกันข้องทัี่�งสามกลุ่มจันสามารถึ
สร้างเป็นรายได้้ท่ี่�จัับต้ิองได้้ในการเปิด้ Open House ณ เวลานั�นว่า 

กำาไรจั�กก�ริเปัิด้ Open House ในั 2 วิันั

ศ่นย์วิจััยและส่งเสริมเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยง ค์ณะเศรษฐศาสติร์ ได้้นำาผลลัพัธ์จัากโค์รงการในปี 2561 มาพััฒนาต่ิอยอด้ โด้ยนำาแผนการ
สร้างรายได้้ผ้่ส่งอาย ุผ้่พักิารและผ้่ด้้อยโอกาสมาขั้บเค์ลื�อนให้เกิด้ประโยชน์ติอ่กลุ่มเป้าหมายมากท่ี่�สุด้ จ่ังเกดิ้เป็นโค์รงการชื�อว่า “โค์รงการ
ขั้บเค์ลื�อนแผนการสร้างรายได้้ข้องผ้่ส่งอายุ ผ้่พิัการและผ้่ด้้อยโอกาสที่างสังค์ม : กรณ่ศ่นยก์ารเร่ยนร้่บ้านด้งสโลไลฟ์ั ติำาบลบ้านเป้า อำาเภอ
แม่แติง จัังหวัด้เช่ยงใหม่” ม่แนวคิ์ด้การที่ำางานและการด้ำาเนินการอย่างไร  

“หลังจัากท่ี่�เราได้้เข้้าไปช่วยแก้ปัญหาข้องกลุ่มผ้่ด้้อยโอกาสแล้ว ต่ิอมาจ่ังมองว่าค์วรจัะที่ำาแผนเพืั�อท่ี่�จัะเปิด้โอกาสให้บุค์ค์ลอื�น
สามารถึที่ำาอะไรได้้มากข่้�น เราจ่ังคุ์ยกับอบติ. ว่า ม่กลุ่มใด้อ่กท่ี่�สนใจัอยากจัะม่รายได้้เพิั�มและอยากมาร่วมกันที่ำางานติรงน่� จ่ังที่ำาให้ได้้
กลุ่มผ้่ส่งอายุและผ้่พิัการเข้้ามาเพิั�ม โด้ยผ้่ส่งอายุเข้้าร่วม 120 ค์น ผ้่พิัการม่  22 ค์น ซ่ึ่�งม่ทัี่�งผ้่พิัการติิด้เต่ิยงและผ้่ท่ี่�สามารถึช่วยเหลือตัิว
เองได้้ โด้ยผ้่ท่ี่�สามารถึช่วยเหลือตัิวเองได้้ม่ประมาณ 8 ค์น และผ้่ด้้อยโอกาสท่ี่�มาเข้้าร่วมม่ 13 ค์น ซ่ึ่�งม่ค์ณะกรรมการในโค์รงการฯ ข้อง
แต่ิละกลุ่มเข้้าร่วมคั์ด้เลือกด้้วย 

เมื�อปัญหารีายได้หลักิหมดไป
จัึงเกิิดแนวค์ิดกิารีสรี้างรีายได้เสริีมอย่างไรี 

จัากนั�นเราได้้ประชุมที่ำาแผนร่วมกัน ในช่วงแรกม่ค์วามคิ์ด้เห็น
ท่ี่�แติกต่ิางกันอย่่พัอสมค์วร จ่ังยังไม่สามารถึที่ำาอะไรได้้มากนัก แต่ิที่าง
ศ่นย์ฯ ได้้ใช้วิธ่การที่ด้ลองใช้เงินจัากงบประมาณส่วนติัวและงบข้อง
ศ่นย์ฯ เข้้ามาช่วย ร่วมกับงบประมาณจัากการไฟัฟ้ัาฝ่ึายผลิติเขื้�อน
แม่งัด้สมบ่รณ์ชล จััด้เป็น Open House ต้ินแบบข่้�นมา เนื�องจัาก
ท่ี่�ศ่นย์ฯ นั�นไม่ได้้ม่ด่้เพ่ัยงแค์่ปล่กผักเล่�ยงปลาอย่างเด่้ยวแติ่ยังม่
ทัี่ศน่ยภาพัท่ี่�สวยงามท่ี่�สามารถึส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยวได้้ สามารถึสร้าง
เป็นจุัด้เช็กอินได้้ ชื�อข้องหม่่บ้านก็โด้ด้เด่้นคื์อบ้านด้งสโลไลฟ์ั เราจ่ังใช้
งบเหล่าน่�ในการสร้างเป็นสะพัานไม้ไผ่เข้้าไปกลางนำ�า ชาวบ้านช่วยกัน
สร้างโป๊ะกลางนำ�า การไฟัฟ้ัาฝ่ึายผลิติฯ ก็ได้้ที่ำาป้ายให้กับชุมชน” 

“เราได้้ใช้งบประมาณส่วนตัิวให้กับผ้่ส่งอายุทัี่�งหมด้ 7 
หม่่บ้านๆ ละ 500 บาที่ และให้กับผ้่พิัการ และผ้่ด้้อยโอกาสอ่ก
กลุ่มละ 500 บาที่เพืั�อจัะที่ำาซุ้ึ่มข้ายข้อง ในวันนั�นม่ทัี่�งกาแฟั และ
ผลิติภัณฑิ์ในชุมชน ซ่ึ่�งงานท่ี่�เราเปิด้ติรงกับงานหนาวน่�ท่ี่�เมือง
แกน จ่ังได้้ไปประชาสัมพัันธ์ท่ี่�งาน ที่ำาให้นักท่ี่องเท่ี่�ยวได้้รับร้่ว่า
ม่งานข้องเราด้้วยท่ี่�บ้างด้งสโลไลฟ์ั ดั้งนั�น จ่ังม่นักท่ี่องเท่ี่�ยวแวะ
เข้้ามา หลังจัากเลิกงานเราได้้เข้้าไปสอบถึามว่าหลังจัากท่ี่�ให้ทุี่น
ไปซุ้ึ่มละ 500 บาที่เป็นอย่างไรบ้าง แต่ิละค์นติอบว่าทุี่กค์นได้้รายได้้
เป็นบวกทัี่�งหมด้ โดยภ�พรวมได้ร�ยได้ม�กกว�� 2,000 บ้�ที่
ต้�อซุ้ม ที่ำ�ให้้เข�ม่กำ�ไรเก่ดข่�นอย��งชัดเจน แต้�ท่ี่�น��ตื้�นเต้้นคืำอ
กลุั�มผู้่้ด้อยโอก�สุท่ี่�ข�ยก�แฟัแลัะป็ลั�เผู้� เข�ได้กำ�ไรเกือบ้ 
11,300 บ้�ที่ จ�กก�รจัดง�น 2 วัน”
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ริวิมตัวิกันั ริ่วิมมือ สำร้ิ�งผลัิตภัณฑ์ใหม่ 

การข้ยายผลจัากวัน Open House นั�นก่อให้เกิด้ภาพัท่ี่�ชัด้เจันข่้�นว่าทัี่�ง 3 กลุ่มน่�สามารถึร่วมมือกันได้้ 
และสามารถึสร้างผลิติภัณฑ์ิข้องกลุ่มท่ี่�ชัด้เจัน ที่างด้้านรองศาสติราจัารย์ ด้ร.กาญจันาฯ และท่ี่มนักวิจััย
จ่ังมองเห็นโอกาสในการเพิั�มรายได้้ให้กับชาวบ้านอย่างต่ิอเนื�อง คุ์ณพััชร่ยาฯ เล่าต่ิอว่า 

“จัากวัน Open House ที่ำาให้เราเห็นว่า แท้ี่จัริงชาวบ้านก็สามารถึข้ายผลิติภัณฑ์ิได้้ เพ่ัยงแต่ิยังเป็นภาพัต่ิางค์นต่ิางข้ายยังไม่ม่
ภาพัข้องการร่วมกัน ดั้งนั�น จ่ังมาร่วมกันข้ยายแผนการสร้างรายได้้เพิั�มเติิม เพัราะจัากท่ี่�ผ่านมาพืั�นท่ี่�การเกษติรท่ี่�ได้้รับนั�นม่เพ่ัยงผ้่ด้้อย
โอกาสกลุ่มเด่้ยวท่ี่�เข้้าไปใช้งาน ค์นอื�นๆ เข้้าใจัว่าไม่สามารถึใช้ร่วมกันได้้ แต่ิค์วามจัริงทุี่กค์นสามารถึใช้ประโยชน์ เพัราะเป็นพืั�นท่ี่�ข้องป่า
ไม้ท่ี่�อนุญาติให้ประชาชนทุี่กค์นในอำาเภอบ้านเป้าสามารถึใช้ได้้ เราจ่ังช่วยสร้างค์วามเข้้าใจัให้กับชุมชนว่าสามารถึเข้้ามาใช้พืั�นท่ี่�ถ่ึกต้ิองได้้
เช่นเด่้ยวกัน เมื�อเราได้้ประชุมกันทัี่�ง 3 กลุ่มแล้ว ได้้ข้้อสรุปว่าจัะที่ำาเมล็ด้พัันธ์ุท่ี่�หายาก เนื�องจัากกลุ่มน่�เป็นพืั�นท่ี่�ๆ  ม่เมล็ด้พัันธ์ุหายากและ
เป็นแหล่งเพัาะปล่ก น่าจัะเก็บเมล็ด้พัันธ์ุข้าย ซ่ึ่�งจัะที่ำากำาไรมากกวา่การข้ายผลติิภัณฑ์ิข้องสด้ จันกระทัี่�งที่างกลุ่มประชมุรว่มกนั ตัิ�งชื�อกลุ่ม
ข่้�นมาว่า “กลุ่มตัิ�งใจ๋ั เมล็ด้พัันธ์ุ” 

จัากนั�น ที่างกลุ่มประชุมกันติ่อว่า จัะที่ำาอะไรบ้าง ใค์รเป็นล่กค้์าข้องเรา เราจัะข้ายท่ี่�ไหน หน้าท่ี่�ข้องแติ่ละกลุ่มจัะเป็นอย่างไร 
สรุปเราได้้แบ่งหน้าท่ี่�กันโด้ยให้ผ้่ด้้อยโอกาสที่างสังค์มเป็นผ้่ปล่ก ผ้่ส่งอายุจัะเป็นค์นคั์ด้เมล็ด้พัันธ์ุ จััด้เก็บ บรรจุัสำาหรับจัำาหน่าย ส่วนผ้่พิัการ 
เข้าเก่งที่างด้้านเที่ค์โนโลย่เพัราะเข้าใช้อย่่ในช่วิติประจัำาวัน จ่ังข้อด่้แลด้้านโซึ่เช่ยลม่เด่้ย เราก็ช่วยเข้าในการจััด้ตัิ�งเพัจั ซ่ึ่�งสิ�งน่�เป็นการเริ�มต้ิน 
ผลิติภัณฑ์ิข้องเข้าเอง แม้ว่าในปีน่�จัะยังไม่เห็นแนวโน้มว่ารายได้้จัะเข้้ามาอย่างไร เท่ี่าไหร่ แต่ิก็ได้้เริ�มต้ินและม่ค์วามตัิ�งใจัจัะที่ำาอย่างต่ิอเนื�อง ”
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สิ�งท่ี่�ส่งผลต่ิอค์วามยั�งยืนข้องโค์รงการน่� รองศาสติราจัารย์ 
ด้ร.กาญจันาฯ และท่ี่มนักวิจััยมองว่า ค์วรจัะเป็นการให้องค์์ค์วามร้่
ในด้้านต่ิางๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการจััด้การพืั�นท่ี่� การจััด้เก็บเมล็ด้พัันธ์ุ 
ติลอด้จันถ่ึงค์วามร้่ด้้านเที่ค์โนโลย่และการติลาด้ออนไลน์ ซ่ึ่�งสิ�งเหล่าน่�
จัะที่ำาให้การด้ำาเนินกิจัการเป็นไปได้้อย่างต่ิอเนื�อง แต่ิสิ�งท่ี่�อาจัจัะ
เป็นอุปสรรค์คื์อ ศักยภาพัข้องกลุ่มดั้งกล่าวท่ี่�ติ้องอาศัยเวลาและ
การอบรม อย่างไรก็ติาม รองศาสติราจัารย์ ด้ร.กาญจันาฯ มองว่า
ไม่ยากเกินไปแต่ิต้ิองเข้้าใจัในข้้อจัำากัด้ข้องเข้าด้้วย 

“ในปีต่ิอไป เราจัะให้ค์วามร้่กับผ้่ส่งอายุเรื�องโซึ่เช่ยลม่เด่้ย 
เนื�องจัากข้้อจัำากัด้บางด้้านข้องผ้่พิัการไม่สามารถึติอบได้้ทัี่�งหมด้ ดั้งนั�น 
เราจัะให้ค์วามร้่เก่�ยวกับเมล็ด้พัันธ์ุ การที่ด้สอบ การงอก และการ
เก็บเก่�ยวเมล็ด้พัันธ์ุ รวมถ่ึงกฎหมายด้้านเมล็ด้พัันธ์ุ นอกจัากนั�น
จัะช่วยสนับสนุนให้สามารถึนำาเมล็ด้พัันธ์ุเข้้าไปข้ายแอปพัลิเค์ชัน

Shopee เราค์าด้หวังว่าในปีท่ี่� 3 จัะม่การพััฒนาร่ปแบบการข้าย
แพ็ักเกจัผลิติภัณฑ์ิ และที่ำาให้กลุ่มม่รายได้้เพิั�มข่้�น” คุ์ณพััชร่ยากล่าว

รองศาสติราจัารย์ ด้ร.กาญจันาฯ กล่าวเสริมว่า “ค์วามตัิ�งใจั
ข้องเราคื์อการที่ำาบนศักยภาพัและสิ�งท่ี่�หาได้้ในพืั�นท่ี่� ค์ำาว่าศักยภาพัน่�

คื์อค์ำาว่าศกัยภาพัข้องการเข้้ามาม่สว่นรว่ม นอกจัากในมมุมองท่ี่�เข้า
สามารถึจัะที่ำาได้้ด้้วยตัิวเองแล้ว ยังสามารถึช่วยในเรื�องข้องจิัติใจั
สำาหรับผ้่ส่งอายุอ่กด้้วย คื์อผ้่ส่งอายุมักจัะข้าด้ค์วามภาค์ภ่มิใจัใน
ตัิวเอง ร้่ส่กว่าตัิวเองม่กำาลังถึด้ถึอย และไม่สามารถึเป็นประโยชน์ได้้
จ่ังที่ำาให้ม่ผลต่ิอค์วามสุข้และคุ์ณภาพัช่วิติ การท่ี่�เราด้ำาเนินโค์รงการน่� 
ที่ำาให้เข้าร้่ส่กภ่มิใจัในตัิวเองว่าม่โอกาสท่ี่�จัะม่รายได้้ ที่ำาให้เข้าม่ค์วามสุข้
และส่งต่ิอค์ุณค่์าไปถึ่งค์นรุ่นถัึด้ไป อาจัจัะม่หลายค์นท่ี่�มองไม่เห็น
ติรงจัุด้น่� แต่ิเราต้ิองการให้เข้าได้้ทัี่�งรายได้้และค์วามสุข้ ซ่ึ่�งอาจัะ
เป็นนามธรรม ซ่ึ่�งทัี่�งหมด้น่�ได้้ยินจัากปากข้องผ้่ส่งอายุเองว่า เข้าม่
ค์วามสุข้ และร้่ส่กว่าตัิวข้องเข้าม่คุ์ณค่์าและม่ประโยชน์มากข่้�น แต่ิ
ในส่วนรายได้้นั�น ก็ต้ิองด่้กันไปวา่จัะพััฒนาอยา่งไรต่ิอไป ซ่ึ่�งในค์วาม
ตัิ�งใจัข้องโค์รงการติอ้งการชว่ยเหลอืให้ไปถ่ึงค์วามเชื�อมโยงกบักลุ่ม
ต่ิางๆ ด้้วย เช่น การได้้แสด้งสินค้์า ผลิติภัณฑ์ิ แม้ยังไม่เกิด้ข่้�นแต่ิ
เป็นแผนท่ี่�เราวางไว้ ที่ำาให้เกิด้การเร่ยนร้่ ใค์รจัะปล่ก ใค์รจัะหา เปน็
จุัด้เริ�มติน้ ค์นเริ�มเข้้าใจัทิี่ศที่าง ภาพัข้องการท่ี่�จัะที่ำาต่ิอไปนั�นชดั้เจัน
มาก และเราไม่ได้้ที่ำาให้เข้าลำาบากเกินไปโด้ยเฉพัาะกลุ่มผ้่ส่งอายุ

ซ่ึ่�งเป็นเป็นเที่รนด้์ข้องประเที่ศ การข้ับเค์ลื�อนติ่อค์นกลุ่มน่�ต้ิองม่
ค์วามพัยายามเป็นพิัเศษท่ี่�ช่วยโด้ยท่ี่�เราไม่ได้้ไปผลักเข้าให้ฝัึนจัน
เกินค์วามสามารถึ ค์นกลุ่มน่�เข้าม่ข้้อจัำากัด้บางด้้าน อย่าที่ำาให้เข้า
ร้่ส่กเหนื�อยยากเกินไปท่ี่�ร่วมที่ำางานกัน ค์วรที่ำาจัากสิ�งท่ี่�เข้าม่ ค์นแก่
ก็ไปด่้แลไม่ยาก ค์นปล่กก็ที่ำาได้้” 

สุด้ท้ี่ายน่� รองศาสติราจัารย์ ด้ร.กาญจันาฯ ได้้อธิบายให้
เราเข้้าใจัในมุมมองข้องการที่ำางานกับชุมชนว่า ค์วรให้ชุมชนได้้รับ
สิ�งท่ี่�ติรงกับค์วามต้ิองการมากท่ี่�สุด้ จ่ังจัะเป็นการที่ำางานท่ี่�ประสบผล
สำาเร็จั

“ก�รท่ี่�เร�เข้�ไป็ เร�ไม�ได้กดดัน แต้�สุ่�งท่ี่�เร�ได้ที่ำ�นั�นต้รง
กับ้คำว�มต้้องก�รของเข�พอด่ ที่ำ�ให้้ผู้ลัลััพธ์ออกม�ด่ แลัะยัง
ช�วยยกระดบั้คำว�มเป็็นอย่�ให้้ด่ข่�น ม่ลัำ�ดับ้ของคำว�มต้้องก�รจ�ก
ชุมชนเป็็นองค์ำป็ระกอบ้สุ�วนห้น่�งด้วย เพัราะฉะนั�นเมื�อเข้าเอ่ยถ่ึง
ค์วามต้ิองการสิ�งใด้ เราก็สามารถึเข้้าไปช่วยเข้าได้้ติรงจุัด้มากข่้�น 
ไฟัฟ้ัาก็ช่วยให้เกิด้ค์วามมั�นค์งปลอด้ภัยที่างอาช่พั และเข้าได้้ใช้ไฟั
โด้ยไม่ต้ิองเส่ยค่์าใช้จ่ัายส่ง ช่วยเรื�องการที่ำามาหากิน ระหว่างที่างเรา
ก็ได้้เห็นปัญหาว่าทัี่�งผ้่ด้้อยโอกาส ผ้่พิัการ และผ้่ส่งอายอุยากม่ราย
ได้้เพิั�ม ที่ำาให้ต้ิองที่ำาแผนรายได้้ เรามองประเด็้นศักยภาพั โด้ยต้ิอง
ถึามจัากกลุ่มเป้าหมายเป็นสำาคั์ญ ในส่วนข้องเรามองว่าที่ำาอย่างไร
ให้ภาพัติรงน่�ม่ค์วามต่ิอเนื�องอาจัจัะต้ิองใช้งบประมาณจัำานวนมาก
เพืั�อช่วยให้เห็นผลลัพัธ์อย่างเป็นร่ปธรรมอย่างจัริงจััง ซ่ึ่�งพัยายาม
ให้อย่่ในแผนข้องแต่ิละฝ่ึายงาน 

ทัี่�งน่�ข้อบคุ์ณเค์รือข้า่ยท่ี่�เข้้ามาม่สว่นรว่มในงานค์รั�งน่� ทัี่�งกรม
ป่าไม้ การไฟัฟ้ัาฝ่ึายผลิติเขื้�อนแม่งัด้สมบ่รณ์ชล องค์์การบริหาร
ส่วนติำาบลบ้านเป้า สำานักงานพััฒนาชุมชนอำาเภอแม่แติง โรงเร่ยน
บ้านเป้า กองอำานวยการรักษาค์วามมั�นค์งภายในราชอาณาจัักร(กอ.
รมน.) ค์ณะเที่ค์โนโลยก่ารประมงและที่รพััยากรที่างนำ�ามหาวทิี่ยาลยั
แม่โจ้ั และภาค์ส่วนอื�นๆ ติลอด้จันสำานักงานบริหารงานวิจััย มช. 
ค์ณะมนุษย์ศาสติร์ ค์ณะวิศวกรรมศาสติร์ และค์ณะเกษติรศาสติร์ 
มช.เราได้้เชิญและจััด้การประชุมในพืั�นท่ี่�ร่วมกัน และทุี่กค์นเห็น
ค์วามสำาคั์ญท่ี่�จัะเข้้ามาช่วยติ่อยอด้ว่าจัะช่วยข้ับเค์ลื�อนให้เกิด้การ
พััฒนาและสร้างรายได้้ต่ิอไปอยา่งไร ซ่ึ่�งเปน็ภาพัท่ี่�ด่้ท่ี่�จัะเกดิ้การข้บั
เค์ลื�อนในภาพัรวม” 

แผนกิารีดำาเนินงานให้มผีลค์วามยั�งยืนเป็นอย่างไรีบั้าง
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ริองศ�สำตริ�จั�ริย์ ด้ริ.ยุทธินั� พิมลัศิริิผลั
ผู้อำานวัยกัารศูนย์นวััตกัรรมอาหารแลัะบรรจุภัณ์ฑ์ (FIN) มหาวั่ทยาลััยเชียงใหม่

เป้าหมายการพััฒนาอย่างยั�งยืน (SDGs) มุ่งมั�นท่ี่�จัะข้จััด้ค์วามหิวโหยและค์วามอด้อยากทีุ่กร่ปแบบ เป้าหมายน่�ยังเก่�ยวข้้องกับ
การส่งเสริมการเกษติรอย่างยั�งยนื การปรับปรุงช่วิติค์วามเป็นอย่่และกำาลังการผลิติข้องเกษติรกรรมข้นาด้เล็ก ท่ี่�ช่วยให้เข้้าถ่ึงแหล่งท่ี่�ดิ้น
ที่ำากิน เที่ค์โนโลยแ่ละการติลาด้อยา่งเท่ี่าเท่ี่ยม และจัะเห็นว่ายังม่พืั�นท่ี่�ห่างไกลอ่กหลายแห่งในประเที่ศไที่ยท่ี่�ยังค์งข้าด้แค์ลนองค์์ค์วามร้่
เที่ค์โนโลย่ และการเข้้าถ่ึงเค์รื�องมือท่ี่�จัะช่วยพัวกเข้าให้สามารถึยกระดั้บช่วิติ สร้างค์วามเป็นอย่่ท่ี่�ด่้ข่้�นได้้ ศ่นย์นวัติกรรมอาหารและบรรจุัภัณฑ์ิ 
มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ (Food Innovation and Packaging Center) หรือศ่นย์ FIN ได้้ด้ำาเนินการโค์รงการต่ิาง ๆ  ในการช่วยเหลือชุมชน
ไม่ว่าจัะเปน็ โค์รงการการพััฒนาผลติิภัณฑิชุ์มชน ติามหลกัการ BEDO’s Concept และสรรหาชมุชนใหม ่: กลุ่มผลิติภัณฑิอ์าหาร ชา กาแฟั 
และเค์รื�องชงดื้�ม หรือโค์รงการยกระดั้บพััฒนาผลิติภัณฑ์ิชุมชน OTOP ซ่ึ่�งรายละเอ่ยด้เป็นอยา่งไร รองศาสติราจัารย ์ด้ร.ยทุี่ธนา พิัมลศิริผล 
ผ้่อำานวยการศ่นยน์วัติกรรมอาหารและบรรจุัภัณฑ์ิ มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ จัะเล่าถ่ึงท่ี่�มา จุัด้ประสงค์์ และการด้ำาเนินงานให้เราได้้ที่ราบกัน

ควิ�มข�ด้แคลันัด้้�นัองค์ควิ�มริ่้แลัะเทคโนัโลัยีคือปััจัจััยสำำ�คัญ
ต่อควิ�มยั�งยืนัในัอนั�คต

ยกระดบัองคค์วามรู ้สรา้งมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัสินคา้ในชุมชน
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“หากกล่าวถ่ึงเป้าหมายใน SDGs 2 ซ่ึ่�งเป็นการตัิ�งเป้าหมายเพืั�อแก้ไข้ปัญหาค์วามอด้อยากหิวโหยให้หมด้สิ�นภายในปี 2030 
ดั้งนั�น ก�รดำ�เน่นโคำรงก�รพัฒน�ผู้ล่ัต้ภัณฑ์์ชุมชน ต้�มห้ลัักก�ร BEDO’s Concept แลัะสุรรห้�ชุมชนให้ม� : กลุั�มผู้ล่ัต้ภัณฑ์์อ�ห้�ร
ช� ก�แฟัแลัะเคำรื�องชงดื�ม จ่งเป็็นสุ�วนห้น่�งในก�รสุร้�งร�ยได้ ให้้แก�ชุมชนห้��งไกลัจำ�นวน 6 ชุมชน ได้้แก่ 1. ชุมชนบ้านห้วยแก้ว
จั.แม่ฮ่่องสอนผลิติผลท่ี่�ม่มากในชุมชน คื์อ มะข้ามป้อม จ่ังได้้นำามาพััฒนาเป็นผลิติภัณฑ์ิมะข้ามป้อมหย่ค์ลุกบ๊วย และผลิติภัณฑ์ิล่กอม
มะข้ามป้อมสมุนไพัร 2. ชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า จั.แม่ฮ่่องสอน ชาวบ้านนิยมปล่กพัริกกะแย จ่ังนำามาพััฒนาเป็น ซ่ึ่เร่ยลบาร์พัริกกะแย
และข้้าวเกร่ยบพัริกกะแย 3. ชุมชนบ้านด้อนชัย จั.แพัร่ ผลิติภัณฑ์ิท่ี่�พััฒนา คื์อ สาโที่ 3 รสชาติิ ได้้แก่ Mojito, Sea Breeze, Apple 
Martini 4. ชุมชนบ้านแม่เต้ิน จั.แพัร่ ผลิติภัณฑ์ิท่ี่�พััฒนา คื์อ สาโที่ข้าล ท่ี่�ม่การตัิ�งชื�อ 3 สไติล์ติามฤด่้กาล คื์อ Summer, Spring และ 
Winter 5. ชุมชนบ้านป่าสักงาม จั.เช่ยงใหม่ ผลิติผลที่างการเกษติรข้องชุมชน คื์อมะนาว จ่ังนำามาพััฒนาเป็นผลิติภัณฑ์ิที่าข้นมปังนำ�าผ่�ง
มะนาว และเค์รื�องดื้�มนำ�าผ่�งมะนาวพัร้อมชง และ 6. ชุมชนบ้านนำ�ายอ้ย จั.ลำาพ่ัน ซ่ึ่�งชุมชนม่การรวมกลุ่มเกษติรกรผ้่ปล่กหน่อไร่ จ่ังนำามา
พััฒนาเป็นผลิติภัณฑ์ิหน่อไม้ต้ิมในนำ�าเกลือ และหน่อไม้ด้องแบบเส้นส่ติรเผ็ด้”  

มีกิารีดำาเนินกิารีให้บัรีรีลุเป้าหมายอย่างไรีบ้ัาง

โค์รงการต่ิางๆ ท่ี่�ศ่นย์ FIN เข้้าไปม่ร่วมในการด้ำาเนินการ จัะเป็นกิจักรรมในการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิ บรรจุัภัณฑ์ิ รวมทัี่�งการให้ค์วามร้่
ในด้้านท่ี่�เก่�ยวข้้องในการผลิติสินค้์า เพืั�อสร้างม่ลค่์าเพิั�ม และพััฒนาสินค้์าให้ได้้คุ์ณภาพั ซ่ึ่�งเป็นโค์รงการท่ี่�ม่กิจักรรม ม่เป้าหมาย
ในการนำาที่รัพัยากรช่วภาพัข้องชุมชนท่ี่�ม่ศักยภาพัในเชิงเศรษฐกิจัมาเป็นวัติถุึดิ้บท่ี่�สำาคั์ญในการพััฒนาผลิติภัณฑิ์ ให้ม่ค์วามโด้ด้เด้่นและ
แติกต่ิาง ส่่การเป็นผลิติภัณฑ์ิท่ี่�ม่อนาค์ติ โด้ยมุ่งเน้นการพััฒนาคุ์ณภาพัพัร้อมกับการพััฒนาศักยภาพัในเชิงธุรกิจั เพืั�อให้สามารถึพััฒนา
และเติิบโติไปส่่การเป็นผ้่ประกอบการผลิติภัณฑ์ิข้องชุมชนท่ี่�เข้้มแข็้งในอนาค์ติต่ิอไป เช่น โค์รงการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิชุมชน ศ่นย์ FIN 
ได้้ด้ำาเนินการคั์ด้เลือกชุมชน เพืั�อเข้้าให้ค์ำาปร่กษาแนะนำาและพััฒนาผลิติภัณฑ์ิ ทัี่�งหมด้จัำานวน 6 ชุมชน โด้ยม่วัติถุึประสงค์์ เพืั�อพััฒนา
และยกระดั้บผลิติภัณฑ์ิชุมชนกลุ่มอาหาร ชา กาแฟั และเค์รื�องชงดื้�ม ข้องชุมชนภายใต้ิการสนับสนุนข้องสำานักงานพััฒนาเศรษฐกิจัจัาก
ฐานช่วภาพั (องค์์การมหาชน) ให้ม่คุ์ณภาพัติามหลักการ BEDO’s Concept เพืั�อให้ผ้่ประกอบการชุมชนกลุ่มผลิติภัณฑ์ิดั้งกล่าว ม่องค์์ค์วามร้่
ด้้านการผลิติ การค์วบคุ์มคุ์ณภาพั มาติรฐานผลิติภัณฑ์ิ มาติรฐานสถึานท่ี่�ผลิติ และมาติรฐานต่ิางๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้อง และเพืั�อสรรหาชุมชนใหม่ 
เพืั�อมาเป็นเค์รือข่้ายการด้ำาเนินงานในอนาค์ติ รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ยุที่ธนาฯ ได้้เล่าให้เราฟัังถ่ึงร่ปแบบการที่ำางานในพืั�นท่ี่�ดั้งกล่าวว่า

“โค์รงการน่�เป็นโค์รงการท่ี่�เราช่วยชุมชนโด้ยเฉพัาะชุมชนท่ี่�ค่์อนข้้างห่างไกล บางพืั�นท่ี่�ยังไม่ม่ไฟัฟ้ัาใช้ การเข้้าถ่ึงค่์อนข้้างยาก 
ดั้งนั�น เรื�องข้องการข้าด้แค์ลนยังม่อย่ใ่นพืั�นท่ี่�เหล่านั�น เรามองว่าจัะที่ำาอยา่งไรท่ี่�จัะนำาองค์์ค์วามร้่ไปช่วยเกษติรกรให้เกิด้ค์วามยั�งยืน ให้เข้า
ม่ทัี่กษะการใช้เที่ค์โนโลย ่และการท่ี่�เราเลือกพืั�นท่ี่�ชุมชนในส่วนท่ี่�ห่างไกลเราด่้จัากกลุ่มพืั�นท่ี่�ท่ี่�ม่รายได้้ค่์อนข้้างติำ�า เนื�องจัากเราต้ิองการจัะ
ช่วยยกระด้บัรายได้้และค์วามเป็นอย่ใ่ห้เข้า เมื�อเราได้้ลงพืั�นท่ี่�พับว่า ผลิติผลท่ี่�ม่มากในพืั�นท่ี่�นั�นคื์อ มะข้ามปอ้ม พัริกพัันธ์ุพืั�นเมืองท่ี่�เร่ยกว่า 
‘พัริกกะแย’ ซ่ึ่�งเป็นพัริกพืั�นเมือง ม่ค์วามเผ็ด้ค่์อนข้้างมาก และม่การหมักเค์รื�องดื้�มแอลกอฮ่อล์พืั�นบ้าน เช่น สาโที่ ซ่ึ่�งติรงน่�ถืึอเป็นวัฒนธรรม
ดั้�งเดิ้มข้องชุมชน ไม่ใช่เราไปสนับสนุนเรื�องผลิติภัณฑ์ิแอลกอฮ่อล์ แต่ิเนื�องจัากสิ�งน่�เป็นรากข้องวัฒนธรรมท่ี่�น่� ค์ล้ายๆ ชาวญ่�ปุ่นหมักสาเก
หรือเกาหล่ที่ำาโซึ่จ่ัถืึอเป็นวัฒนธรรมที่้องถิึ�น สิ�งเหล่าน่�ม่ผลผลิติอย่่ในชุมชนอย่่แล้ว เพ่ัยงแต่ิการแปรร่ปหรือองค์์ค์วามร้่ในผลิติท่ี่�สะอาด้
และปลอด้ภัย หรือเที่ค์โนโลย่ท่ี่�จัะสนับสนุนนั�นยังข้าด้อย่่ ซ่ึ่�งเราเข้้าไปช่วยพััฒนาในเรื�องน่�ให้ม่มาติรฐาน และม่ค์วามน่าสนใจัมากข่้�น”

จัุดปรีะสงค์์และที�มาข่องกิารีดำาเนินงานโค์รีงกิารีต่างๆ เป็นอย่างไรี
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รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ยุที่ธนาฯ อธิบายต่ิอถ่ึงค์วามสอด้ค์ล้องข้องโค์รงการกับ SDGs 2 : Zero Hunger ซ่ึ่�งติอบโจัที่ย์ในเรื�องข้อง 
National Hunger ท่ี่�ต้ิองการจัะพััฒนาผลิติภัณฑ์ิชุมชนผ่านองค์์ค์วามร้่ กิจักรรมอบรม และการฝึึกปฏิิบัติิ ดั้งน่�

 Access to food security knowledge

ม่การจััด้กิจักรรมถ่ึายที่อด้องค์์ค์วามร้่ด้้านการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิและบรรจุัภัณฑ์ิให้แก่ชุมชนท่ี่�ได้้รับการคั์ด้เลือก โด้ยม่กิจักรรม
การอบรมทัี่�งในส่วนข้องการอบรมเชิงที่ฤษฎ่ และการฝึึกปฏิิบัติิการผลิติผลิติภัณฑ์ิโด้ยใช้วัติถุึดิ้บหลักท่ี่�เป็นวัติถุึดิ้บในชุมชน และได้้
จััด้ที่ำาค่่์มือการฝึึกอบรมถ่ึายที่อด้ค์วามร้่ท่ี่�ประกอบไปด้้วยข้้อม่ลองค์์ค์วามร้่ในการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิ บรรจุัภัณฑ์ิ ผลการที่ด้สอบวิเค์ราะห์
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง กระบวนการผลิติและการค์วบคุ์มคุ์ณภาพั ข้้อม่ลท่ี่�เก่�ยวข้้องกับมาติรฐานการผลิติ และมาติรฐานผลิติภัณฑ์ิ เป็นต้ิน

“ที่ำาอย่างไรให้ได้้ผลผลิติท่ี่�ด่้ ม่คุ์ณภาพั และม่ค์วามปลอด้ภัยหรือจัะพััฒนาปรับปรุงจัากเด้ิมอย่างไร เช่น การปล่กพัริกกะแย 
หากผลผลิติม่จัำานวนมาก จัะสามารถึนำาไปที่ำาอะไรต่ิอได้้ โด้ยเราจัะนำาองค์์ค์วามร้่และเที่ค์โนโลย่ท่ี่�ไม่ซัึ่บซ้ึ่อนมากจันเกินไปไปสอนให้เข้า
เร่ยนร้่เรื�องการแปรร่ปผลิติภัณฑ์ิ เพิั�มม่ลค่์า เข้้าถ่ึงแหล่งข้ององค์์ค์วามร้่ได้้”

  Events for local farmers and food producers

ม่การจััด้กิจักรรมสำาหรับเกษติรกร และผ้่ประกอบการ ให้ม่ส่วนร่วมในการนำาผลิติผลที่างการเกษติรข่้�นชื�อในชุมชน มาพััฒนาเป็น
ผลิติภัณฑ์ิ โด้ยได้้จััด้การอบรมถ่ึายที่อด้การผลิติ ม่การฝึึกอบรมทัี่�งในเชิงที่ฤษฎ่ และฝึึกปฏิิบัติิให้กับผ้่เข้้าร่วมกิจักรรมได้้ที่ด้ลองฝึึกปฏิิบัติิ
เพืั�อจัะได้้นำาค์วามร้่ไปใช้ในการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิในอนาค์ติ 

“บางค์รั�งการอบรมเพ่ัยงอย่างเด่้ยวไม่สามารถึที่ำาให้ชาวบ้านเร่ยนร้่ได้้พัอ ศ่นย์ FIN จ่ังเข้้าไปช่วยเรื�องการส่งผ่านค์วามร้่ผ่านการ
ปฏิิบัติิ โด้ยม่การจััด้กิจักรรมอบรมสาธิติและที่ำาให้ด่้จัริง ดั้งนั�น การเร่ยนร้่ท่ี่�ผ่านการปฏิิบัติิจัริงก็จัะสามารถึที่ำาให้เร่ยนร้่ได้้ด่้ยิ�งข่้�น ยก
ตัิวอยา่งเช่น หากเราใหช้าวบา้นไปที่ำาข้้าวเกร่ยบมา โด้ยใหเ้พ่ัยงค์วามร้่และวธ่ิการ แติไ่มไ่ด้้สอนภาค์ปฏิิบัติิ เข้าอาจัจัะไมท่ี่ราบวา่ที่ำาอยา่งไร 
หรือม่เที่ค์นิค์อะไรบ้าง ดั้งนั�น การฝึึกในกิจักรรมน่�จ่ังช่วยให้เข้าเข้้าใจัและสามารถึที่ำาได้้จัริง ม่การพัาชุมชนหรือวิสาหกิจัชุมชนมาออกส่่
ติลาด้เป็นการเปิด้พืั�นท่ี่�และโอกาสให้มากยิ�งข่้�น เช่น ในโค์รงการยกระดั้บผลิติภัณฑ์ิชุมชนท่ี่�นำาเข้ามาเข้้าร่วมในกิจักรรม (Events) เพืั�อ
มาที่ด้สอบติลาด้ และสร้างรายได้้เพิั�มจัากการจัำาหน่ายสินค้์า และที่ำาให้เป็นท่ี่�ร้่จัักมากข่้�น”

  Local farmers and food producer’s university access

โค์รงการท่ี่�มหาวิที่ยาลัยฯได้้ม่ส่วนร่วมกับหน่วยงานต่ิางๆ ไม่ว่าจัะเป็น สำานักงานพััฒนาเศรษฐกิจัจัากฐานช่วภาพั (องค์์การมหาชน) 
หรือกรมส่งเสริมการเกษติร ในการเข้้าไปด้ำาเนินการส่งเสริมเกษติรกร และผ้่ผลิติอาหารในท้ี่องถิึ�นให้ม่รายได้้เพิั�มข่้�น เพืั�อลด้ปัญหาค์วาม
อด้อยาก ดั้งนั�น การด้ำาเนินโค์รงการฯ จ่ังสอด้ค์ล้องกับ SDGs 2 ท่ี่�ที่ำาให้ค์นในชุมชนเหล่าน่�ได้้ม่งานที่ำา ม่อาช่พัเสริม พืัชผลที่างการเกษติร
ท่ี่�ราค์าติกติำ�าสามารถึเพิั�มม่ลค่์า ลด้ภาระหน่�สิน และม่เงินใช้จ่ัายในค์รอบค์รัวเพืั�อลด้ปัญหาค์วามอด้อยากในค์รอบค์รัวยากจันติามชนบที่
ได้้ในยุค์เศรษฐกิจัปัจัจุับัน

“ศ่นย ์FIN เป็นเหมือนจุัด้ศ่นยก์ลางท่ี่�เปิด้ให้กลุ่มเกษติรกรเข้้าถ่ึงการอำานวยค์วามสะด้วกต่ิางๆ ทัี่�งเค์รื�องมือ เที่ค์โนโลย ่และสามารถึ
นำาไปพััฒนาต่ิอยอด้ได้้ เช่น มหาวิที่ยาลัยฯเข้้าไปส่งเสริมในเรื�องการผลิติอาหารและสร้างรายได้้เสริมในท้ี่องถิึ�น อ่กประการเราก็ได้้จััด้
เติร่ยมเค์รื�องมือบางส่วนข้องศ่นย์ FIN ท่ี่�นำามาใช้เพืั�อการค์วบคุ์มคุ์ณภาพั ซ่ึ่�งชาวบ้านอาจัจัะไม่ร้่จัักหรือที่ำาไม่เป็น บางค์รั�งค์วามร้่พืั�นฐาน
เช่น การชั�งติวง เข้ายังไม่เข้้าใจัและไม่สามารถึที่ำาได้้ ส่วนน่�เราจัะเข้้าไปช่วยถ่ึายที่อด้และจััด้เติร่ยมเค์รื�องมือให้เข้าสามารถึใช้ได้้ บางค์รั�ง
เราลงไปยังพืั�นท่ี่�เราก็จัะนำาเค์รื�องมือท่ี่�ไม่ซัึ่บซ้ึ่อนมากนัก เหมาะสมกับการใช้งาน และราค์าไม่แพังไปด้้วย ชาวบ้านก็สามารถึเร่ยนร้่ เข้้าใจั
การที่ำางาน และสามารถึซืึ่�อได้้ เช่น การวัด้ค่์านำ�าติาลด้้วยเค์รื�องวัด้ค์วามหวาน (Brix Refractometer) บางท่ี่เข้าไม่ร้่จััก เราก็จัะสอนให้
เข้าใช้เป็น ช่วยให้ผลิติภัณฑ์ิเข้าม่คุ์ณภาพัมากข่้�น ที่ำาให้เข้าเกิด้งานที่ำา ม่อาช่พัเสริม และม่รายได้้เพิั�มข่้�น ลด้ภาระหน่�สินต่ิางๆ ช่วยในการ
พััฒนาเรื�องค์วามข้าด้แค์ลน บางกรณ่เช่นการเก็บเก่�ยวพัริก เมื�อถ่ึงฤด่้กาลเก็บเก่�ยวแติ่ยังไม่สามารถึข้ายได้้ เราก็ไปสอนวิธ่การเก็บพัริก
เพืั�อรักษาให้อย่่ได้้นานมากข่้�น ซ่ึ่�งกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษติรกรท่ี่�ม่ผลผลิติท่ี่�ปล่กอย่่แล้ว เราไปสอนเพิั�มเติิมเก่�ยวกับการพััฒนาสินค้์าให้
เก็บรักษาได้้นานข่้�น และสามารถึเพิั�มม่ลค่์าได้้ นอกจัากน่� ยงัสามารถึเข้้ามาติิด้ต่ิอท่ี่�ศ่นยฯ์ เพืั�อใช้เค์รื�องมือต่ิางๆ เพิั�มเติิมได้้อ่กในอนาค์ติ” 13
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สุด้ท้ี่ายน่� รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ยุที่ธนาฯ ให้ได้้แนวค์ิด้ท่ี่�จัะที่ำางานกับชุมชนเพืั�อให้เกิด้ค์วามยั�งยืนว่า “ผู้มค่ำดว��ห้�กจะให้้ก�ร
ที่ำ�ง�นกับ้ชุมชนให้้เก่ดคำว�มยั�งยืนได้นั�น เร�ต้้องม่กระบ้วนก�รพัฒน�ท่ี่�เห้ม�ะสุมกับ้พื�นท่ี่� แลัะม่ก�รต่้ดต้�มผู้ลั เพัราะชุมชนอาจัเค์ย
ได้้รับองค์์ค์วามร้่แล้ว แต่ินานไปอาจัจัะลืมหรือไม่ชำานาญ ค์วรม่การเข้้าไปที่บที่วนสอนและเก็บข้้อม่ลเพิั�มเติิม บางค์รั�งเค์รื�องมือท่ี่�สอนไป
อาจัจัะเข้้าใจัในติอนนั�น แต่ิพัอนานไปเริ�มจัำาวิธ่ใช้ไม่ได้้ ซ่ึ่�งสิ�งน่�ค์วรจัะม่โค์รงการติิด้ติามผลเสมอ เร�ม่ก�รป็ระเม่นผู้ลัแลัะต่้ดต้�มผู้ลัโดย
ก�รลังพื�นท่ี่�ซำ�� เพื�อเข้�ไป็สุอบ้ถ�มถ่งสุ่�งท่ี่�ถ��ยที่อดองค์ำคำว�มร้่ รวมถ่งแลัะเที่คำโนโลัย่ท่ี่�ได้แนะนำ�ไป็ว��ช�วบ้้�นยังสุ�ม�รถที่ำ�ได้ห้รือ
ม่ปั็ญห้�อะไรต่้ดขัดห้รือไม�แลัะเมื�อเข�เข้มแข็งม�กข่�น คำวรจะม่โคำรงก�รสุนับ้สุนุนจ�กห้น�วยง�นต้��งๆ เช่น BEDO ช่วยสนับสนุน
วัสดุ้ ค์รุภัณฑ์ิบางส่วน คื์อบางค์รั�งชาวบ้านข้าด้แค์ลนจัริงๆ ผมมองว่าน่าจัะเป็นกลไกในการช่วยเหลือท่ี่�ด่้ 

นอกจัากนั�น โคำรงก�รคำวรม่ก�รช�วยที่ดสุอบ้ต้ลั�ดซ่�งเร�ได้ที่ำ�สุ�วนน่�ด้วย เพัราะถ้ึาชุมชนที่ำาแล้วข้ายได้้ชุมชนจัะม่กำาลังใจัใน
การที่ำาต่ิอ แต่ิถ้ึาที่ำาแล้วข้ายไม่ได้้โอกาสท่ี่�จัะที่ำาต่ิอก็ไม่ม่แล้ว เมื�อที่ด้สอบแล้วสินค้์าบางอย่างจัะถ่ึกใจัหรือไม่ถ่ึกใจัติลาด้ก็นำามาปรับปรุงได้้ 
ถ้ึาชาวบา้นเข้้าใจักระบวนการผลติิก็จัะปรบัปรงุติามค์วามติอ้งการข้องติลาด้ได้้เอง และอ่กป็ระก�รห้น่�งท่ี่�คำ�อนข้�งสุำ�คัำญก็คืำอแพลัต้ฟัอร์ม
ออนไลัน์ จะที่ำ�อย��งไรท่ี่�จะช�วยคำนสุ�วนให้ญ�เข้�ถ่งผู้ล่ัต้ภัณฑ์์ของชุมชนผู้��นแพลัต้ฟัอร์มเห้ลั��น่�ได้ ปัญหาสำาคั์ญคื์อระบบมาติรฐานพืั�น
ฐานข้องชุมชนยงัข้าด้แค์ลน เข้าสามารถึข้ายในชุมชนก็จัริง แต่ิหากข้ยายช่องที่างการติลาด้ให้อย่ใ่นแพัลติฟัอร์มออนไลน์ ต้ิองม่มาติรฐาน
และค์วามปลอด้ภัย เราค์วรม่ส่วนช่วยในการยกระดั้บสินค้์าให้ถ่ึงมาติรฐาน ซ่ึ่�งกลุ่มอาหารและเค์รื�องดื้�มน่�เป็นส่วนสำาคั์ญมาก” 

คำว�มยั�งยืนอย��งแท้ี่จร่งนั�นต้้องอ�ศััยห้ลััก 4 ป็ระก�รคืำอ กระบ้วนก�รต่้ดต้�มผู้ลัท่ี่�ต้�อเนื�อง ก�รสุนับ้สุนุนจ�กห้น�วยง�น
ท่ี่�เก่�ยวข้อง ก�รช�วยเรื�องก�รต้ลั�ดท่ี่�ชัดเจน แลัะก�รกระตุ้้นให้้ชุนชนสุ�ม�รถใช้แพลัต้ฟัอร์มออนไลัน์ได้ ซ่ึ่�งทัี่�งหมด้น่�จัะส่งผลให้
ชุมชนสามารถึยืนได้้ด้้วยตัิวเองติ่อไปในอนาค์ติได้้อย่างยั�งยืน และการท่ี่�มหาวิที่ยาลัยเข้้าไปที่ำางานในพืั�นท่ี่�ก็เป็นสิ�งท่ี่�ช่วยติอบโจัที่ย์และ
แก้ปัญหาเรื�องการข้าด้แค์ลนต่ิางๆ ได้้เป็นอย่างด่้ ซ่ึ่�งสอด้รับกับแนวที่างการพััฒนา SDGs ข้องมหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ด้้วยในทุี่กด้้าน

แนวคิ์ดในกิารีทำางานกิับัชุมชมที�มีค์วามยั�งยืน

ผลสัมฤทธิข์่องโค์รีงกิารีเป็นอย่างไรีบั้าง

เมื�อสอบถึามถ่ึงผลลัพัธ์ข้องโค์รงการ รองศาสติราจัารย์ ด้ร.ยุที่ธนาฯ ได้้ให้ข้้อม่ลกับ Re-form ว่า ผลิติภัณฑ์ิท่ี่�ที่างศ่นย์ FIN 
ได้้เข้้าไปพััฒนานั�นได้้รับการติอบรับท่ี่�ด่้ 

“ผลติอบรับออกมาด่้ค์รับ ยกตัิวอยา่งเช่น ผลิติภัณฑ์ิสาโที่ แต่ิดั้�งเดิ้มชุมชนม่การผลิติแบบเด่้ยว และค์วบคุ์มคุ์ณภาพัไม่ได้้ เราก็ช่วย
เข้าในการพััฒนาผลิติภัณฑ์ิให้ม่ค์วามหลากหลายข่้�นโด้ยแนะนำาให้ที่ำาหลายรสชาติิ และช่วยเข้าในการสร้างสรรค์์สินค้์าให้ม่อัติลักษณ์โด้ด้
เด่้นเช่น สร้างเป็นรสชาติิต่ิางๆ โดยช�วบ้้�นเป็็นผู้่้ผู้ล่ัต้แลัะนำ�ไป็จำ�ห้น��ยในสุถ�นท่ี่�ที่�องเท่ี่�ยวแลัะร้�นค้ำ�ในชุมชน ที่ำ�ให้้เก่ดคำว�ม
น��สุนใจแลัะสุ�ม�รถข�ยได้โดยจำ�ห้น��ยในร�คำ�โห้ลัลัะ 390 บ้�ที่ แลัะม่ยอดข�ยต้�อเดือนอย่�ท่ี่�ป็ระม�ณ 70 โห้ลั เก่ดร�ยได้ให้้
แก�ว่สุ�ห้ก่จชุมชนบ้้�นแม�เต้้น จำ�นวน 27,300 บ้�ที่ต้�อเดือน ในอนาค์ติค์าด้ว่าจัะม่แนวที่างการข้ยายติลาด้ในพืั�นท่ี่�ในจัังหวัด้เช่ยงใหม่
และพืั�นท่ี่�ใกล้เค่์ยงมากข่้�น 

ในส่วนข้องผลิติภัณฑ์ิอื�นๆ อาทิี่ เช่น ข้้าวเกร่ยบพัริกกะแย ซ่ึ่เร่ยลบาร์พัริกกะแย ผลิติภัณฑ์ิที่าข้นมปังนำ�าผ่�งมะนาว เค์รื�องดื้�ม
นำ�าผ่�งมะนาวพัร้อมชง ผลิติภัณฑ์ิมะข้ามป้อมหยค่์ลุกบ๊วย และผลิติภัณฑ์ิล่กอมมะข้ามป้อมสมุนไพัร กำาลังอย่่ในช่วงการที่ด้ลองวางจัำาหน่าย 
และจัากการที่ด้สอบการติลาด้พับว่าสินค้์าเป็นท่ี่�ยอมรับข้องผ้่บริโภค์ ทัี่�งด้้านผลิติภัณฑ์ิและบรรจุัภัณฑ์ิ เร�เน้นสุ่�งท่ี่�ช�วบ้้�นสุ�ม�รถนำ�
ไป็ป็ระยุกต์้ใช้เข้�กับ้สุ่�งท่ี่�เข�ที่ำ�อย่�แล้ัวได้ง��ยข่�น อย่างท่ี่�ให้ข้้อม่ลไปในเบื�องต้ินว่าบางค์รั�งไม่ม่ไฟัฟ้ัา ที่ำาให้ม่ข้้อจัำากัด้หลายด้้านแต่ิเรา
พัยายามช่วยเข้าให้สามารถึนำาองค์์ค์วามร้่มาใช้ให้ได้้ เพืั�อสามารถึนำาไปประยุกต์ิใช้กับวัติถุึดิ้บอื�นได้้ในอนาค์ติ”
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ขา้วพอกิน ทอ้งอ่ิมอย่างพอเพียง
การอนุรักษ์พื่ันธุ์ข้าวท่�ส่งเสริม ให้เกิดการเพื่ิ�มปริมาณและคุณภาพื่

ผ่้ชี่วิยศ�สำตริ�จั�ริย์ ด้ริ.นัริิศ ยิ้มแย้ม
หวัิหนั้�ศ่นัยว์ิิจััยแลัะฝึกอบริมที�สำ่ง คณะเกษตริศ�สำตริ์ มห�วิิทย�ลััยเชีียงใหม่

ในโลกน่�ยังม่อ่กหลายประเที่ศท่ี่�ข้าด้แค์ลนอาหารท่ี่�ม่
คุ์ณภาพัและเพ่ัยงพัอ แม้ว่าประเที่ศไที่ยจัะเป็นประเที่ศท่ี่�นับว่าม่
ที่รัพัยากรที่างธรรมชาติิ ติลอด้จันภ่มิประเที่ศท่ี่�เอื�อต่ิอการเพัาะปล่ก
ก็ติาม แต่ิยังม่บางพืั�นท่ี่�ในประเที่ศท่ี่�ประสบปัญหาเด่้ยวกันกับโลก
น่�คื์อ คำว�มข�ดแคำลันด้�นก�รบ้ร่โภคำ ซ่�งอ�ห้�รห้ลัักของคำนไที่ย
นั�นคืำอ ข้�ว ก�รบ้ร่โภคำข้�วจ่งเป็็นว่ถ่ช่ว่ต้ของเร� ในบที่ค์วามน่�
จัะพัาทุี่กท่ี่านไปพับกับพืั�นท่ี่�หน่�งในติอนบนข้องประเที่ศไที่ยท่ี่�ยงัค์ง

ข้าด้แค์ลนข้้าว แม้ว่าจัะเป็นพืัชหลักท่ี่�เกือบทุี่กหม่่บ้านในนั�นปล่ก
ก็ติาม ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศ ยิ�มแย้ม เป็นนักวิจััยท่ี่�ที่ำางาน
กับชุมชนบนพืั�นท่ี่�ส่งได้้เล่าให้ Re-Form ฟัังถ่ึงการแก้ไข้ปัญหาการ
ข้าด้แค์ลนข้้าว หรือข้้าวไม่พัอกินผ่าน ‘โคำรงก�รก�รอนุรักษ์แลัะ
ใช้ป็ระโยชน์เชื�อพันธ์ุข้�วพื�นเมืองไที่ย’ ในพืั�นท่ี่�อำาเภอแม่แจ่ัม
จัังหวัด้เช่ยงใหม่ 

RICERICE
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จัากพืั�นฐานข้องชนเผ่ากะเหร่�ยงและละว้าเน้นปล่กข้้าวเพืั�อการบริโภค์เป็นหลัก แต่ิปัญหาท่ี่�
เข้าประสบอย่่คื์อข้้าวท่ี่�ปล่กนั�นไม่เพ่ัยงพัอต่ิอค์วามต้ิองการบริโภค์ติลอด้ทัี่�งปีนั�นเอง 

“เราจ่ังเข้้าไปสง่เสรมิโด้ยการนำาพัันธ์ุข้้าวท่ี่�หลากหลายไปใหเ้ข้าปล่ก ส่วนข้องชมุชนเองกม่็การนำา
พัันธ์ุข้้าวมาแลกเปล่�ยนกัน เพืั�อศ่กษาไปพัร้อมกัน แม้พัันธ์ุข้้าวเดิ้มจัะด่้สำาหรับเข้าแล้ว แต่ิเมื�อไปท่ี่�อื�นๆ 
เข้าก็นำาข้้าวจัากท่ี่�อื�นมาที่ด้ลองปล่กด้้วย เพืั�อว่าจัะได้้ผลผลิติท่ี่�ด่้ข่้�น ม่ข้้าวพัอกิน จ่ังเป็นแนวที่างในการหาพัันธ์ุข้้าวใหม่ๆ ว่าจัะ
ที่ำาอยา่งไรให้สามารถึเพิั�มผลผลิติและได้้ข้้าวท่ี่�ม่คุ์ณภาพั ในข้ณะเด่้ยวกันเราก็ได้้อนุรักษ์พัันธ์ุข้้าวไปด้้วย ซ่ึ่�งเป็นผลต่ิอเนื�องกัน” 

สิ�งน่�เป็นจุัด้เริ�มต้ินข้องการอนุรักษ์พัันธ์ุข้้าว ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ อธิบายถ่ึงร่ปแบบการอนุรักษ์พัันธ์ุข้้าวว่าม่ 
2 วิธ่ คื์อ วิธ่ท่ี่� 1 เป็นการเก็บไว้ในธนาค์ารข้้าวโด้ยใช้การแช่เย็น ในอุณหภ่มิและค์วามชื�นสัมพััที่ธ์ท่ี่�เหมาะสม และวิธ่ท่ี่� 2 คื์อ
การนำาไปปล่กเพืั�อให้พัันธ์ุข้้าวนั�นได้้ปรับตัิวเข้้ากับสภาพัภ่มิอากาศและภ่มิประเที่ศติลอด้เวลา ซ่ึ่�งวิธ่การหลังน่�ที่ำาให้ได้้พัันธ์ุข้้าว
ท่ี่�สามารถึนำาไปปล่กต่ิอ และใช้ประโยชน์ได้้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั จ่ังได้้เลือกใช้วิธ่น่�ในการส่งเสริมให้เกิด้การปล่กข้้าวเพืั�อเพิั�ม
ปริมาณและคุ์ณภาพัข้้าวพัันธ์ุต่ิางๆ 

“เราจัะเก็บพัันธ์ุข้้าวมาไว้ในธนาค์ารข้้าวก็ได้้ แต่ิการปล่กข้้าวจัะที่ำาให้เกิด้การอนุรักษ์อย่างจัริงจัังนั�น ค์วรม่การนำาไปปล่กทุี่กปี 
ข้้าวก็จัะปรับตัิวไปด้้วย ด่้กว่าการเก็บในต้่ิเย็นเพัราะเมื�อข้้าวปรับตัิวกับอากาศ ดิ้น ข้้าวก็จัะอย่่ได้้ แต่ิถ้ึาเก็บในต้่ิเย็น เมื�อนำาออกมา
ปล่กแต่ิสภาพัข้องภ่มิอากาศม่การเปล่�ยนแปลง การปล่กก็จัะไม่ประสบค์วามสำาเร็จัหรืออาจัจัะติายได้้ ดั้งนั�นการอนุรักษ์พัันธ์ุข้้าว
ด้้วยการปล่กข้้าวน่�จ่ังช่วยให้เราค้์นพับพัันธ์ุข้้าวท่ี่�เหมาะสมกับพืั�นท่ี่� โด้ยด่้จัากการท่ี่�ม่ปริมาณผลผลิติท่ี่�เพิั�มข่้�น และม่คุ์ณภาพัมากข่้�น” 

ท่ีมาข่องโค์รีงกิารีนี้เป็นอย่างไรี 

การดำาเนินการข่องโค์รีงกิารีเป็นอย่างไรี

“เริ�มจัากปัญหาชาวบ้านม่ข้้าวไม่พัอกิน พืั�นท่ี่�ซ่ึ่�งเราไปให้บริการวิชาการน่�อย่่ในอำาเภอแม่แจ่ัม 

ชาวบ้านในหม่่บ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหร่�ยงและละว้า ชนเผ่าน่�ต้ิองม่ข้้าวกินก่อน จ่ังจัะ
ไปที่ำาอย่างอื�นเป็นวิถึ่ช่วิติข้องเข้า ถึ้าเข้าม่ข้้าวกิน เข้าก็สบายใจัแล้ว ไม่ติ้องมาค์ิด้ว่ามื�อน่�ไม่ม่
ข้้าวกินต้ิองไปหาซืึ่�อท่ี่�อื�น ข้้าวคื์อค์วามสุข้ข้องเข้า...ถ้ึาม่ข้้าวก็ม่ค์วามสุข้” 
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เมื�อผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ เล่าถ่ึงปัญหาและท่ี่�มาข้องโค์รงการ 
ที่ำาให้เราเข้้าใจัถ่ึงสภาพัข้องชุมชนเหล่านั�นมากข่้�น ว่าทุี่กสิ�งท่ี่�จัะลงมือที่ำานั�น 
โด้ยเฉพัาะการที่ำางานกับชุมชนจัะต้ิองเข้้าใจัวิถ่ึช่วิติข้องเข้า นอกจัากนั�น 
ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ ยังได้้อธิบายถ่ึงวิธ่การด้ำาเนินโค์รงการและ 
การร่วมมือกันระหว่างชุมชนดั้งน่�

“เริ�มต้ินจัากเราเข้้าไปพับปะพ่ัด้ค์ุย รวมทัี่�งสำารวจั สังเกติ และ
แลกเปล่�ยนประสบการณ์ร่วมกับเกษติรกรในพืั�นท่ี่�ก่อน เพืั�อให้ที่ราบถึ่ง
ค์วามต้ิองการและปัญหาท่ี่�เกิด้ข่้�น รวมทัี่�งวิเค์ราะห์และปร่กษาร่วมกับ
เกษติรกรเพืั�อหาแนวที่างท่ี่�จัะแก้ไข้ จัากนั�นจ่ังเริ�มติามข้บวนการแก้ไข้
ท่ี่�วางไว้ต่ิอไป ซ่ึ่�งในกรณ่ข้องเกษติรกรในพืั�นท่ี่�น่� เราพับปัญหาท่ี่�สำาคั์ญ
เป็นอันดั้บแรก ก็คื์อการท่ี่�ข้้าวไม่พัอกิน เราจ่ังได้้แก้ไข้ปัญหาท่ี่�เกิด้ข่้�นโด้ย
การอบรมให้กับชาวบ้านได้้เข้้าใจัถ่ึงวิธ่การปล่กและผลิติข้้าวท่ี่�ถ่ึกต้ิองและ
เหมาะสม โด้ยที่ำางานร่วมกับเกษติรกรในติำาบลปางหินฝึน จัำานวน 7 หม่่บ้าน 
ม่ผ้่ร่วมโค์รงการประมาณ 210 ค์น เราที่ำาการอบรมหม่่บ้านละ 3 วัน ม่การจััด้
แปลงเร่ยนร้่ร่วมกันหรือท่ี่�เราเร่ยกว่า แปลงสาธิติ เราสอนเข้าว่า ถ้ึาจัะคั์ด้เลือก
พัันธ์ุข้้าวใหม่ต้ิองที่ำาอยา่งไร น่�คื์อวัติถุึประสงค์์ข้องแปลงสาธติิหรือแปลงเร่ยนร้่
การปล่กข้้าวในแปลงสาธิติจัะที่ำาให้ได้้เห็นค์วามหลากหลายข้องพัันธ์ุข้้าว
ว่าในสภาพัแวด้ล้อมเด่้ยวกันข้้าวแต่ิละพัันธ์ุเป็นอย่างไร หากปล่กพัันธ์ุข้้าว
พัันธ์ุเด่้ยวกันแต่ิค์นละพืั�นท่ี่� อาจัจัะม่ปัจัจััยอื�นๆ ท่ี่�เปล่�ยนไปได้้ เช่น ดิ้นไม่ด่้ 
อากาศไม่ด่้ นำ�าไม่เพ่ัยงพัอ แต่ิถ้ึาปล่กร่วมในพืั�นท่ี่�เด่้ยวกันจัะที่ำาให้เห็นลักษณะ
พัันธ์ุข้้าวได้้ชัด้เจันว่าติอบสนองต่ิอพืั�นท่ี่�นั�นอย่างไร 
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การสนบัสนุนด้้�นัองค์ควิ�มริ่้เพื�อควิ�มพอเพียง

สำาหรับการจััด้ที่ำาแปลงสาธิตินั�นเราได้้เลือก 1 หม่่บ้านท่ี่�พัร้อมและสามารถึช่วยด่้แลได้้ การนำาพัันธ์ุข้้าวไปปล่กในแปลงสาธิติโด้ยท่ี่�
ชาวบ้านคั์ด้เลือกพัันธ์ุข้องเข้าเอง เรากับเข้าที่ำางานร่วมกัน โด้ยท่ี่�เราเข้้าไปช่วยแนะนำาหรือเป็นพ่ั�เล่�ยงในการปล่กและด่้แลรักษา เราก็ได้้
แนะนำาเรื�องการจััด้การปุ�ยและยาฆ่่าแมลง การค์วบคุ์มวัชพืัช 

หลังจัากท่ี่�ข้้าวให้ผลผลิติ จัะม่การจััด้วัน Field Day คื์อ วันท่ี่�จัะให้ชาวบ้านมาร่วมกันด่้และสังเกติพัันธ์ุข้้าวต่ิางๆ ท่ี่�ปล่กใน
แปลงสาธิติ เพืั�อช่วยกันคั์ด้เลือกว่าชอบข้้าวแบบไหน โด้ยม่การแลกเปล่�ยนประสบการณ์ร่วมกัน เราให้เข้าได้้เลือกพัันธ์ุข้้าวนำาไปปล่กเอง
ติามค์วามชอบ เก็บเมล็ด้และรวงข้้าวไปที่ำาพัันธ์ุต่ิอเอง ให้ได้้ข้้าวท่ี่�เหมาะสำาหรับเข้า คื์อ ข้้าวท่ี่�ให้ผลผลิติส่งและที่นต่ิอโรค์แมลง ข้้าวท่ี่�ม่
คุ์ณภาพั ม่ธาตุิอาหารส่ง เช่น เหล็ก สังกะส่ เป็นต้ิน หลังจัากการใช้วิธ่น่�ที่ำาให้ชาวบ้านม่ผลผลิติเพิั�มข่้�น เมื�อได้้ที่ำาโค์รงการแล้วพับกว่า
จัาก 50 เปอร์เซ็ึ่นต์ิข้องค์รัวเรือนท่ี่�ข้้าวไม่พัอกิน ลด้ลงเหลือเพ่ัยง 20-30 เปอร์เซ็ึ่นต์ิ อาจัจัะไม่ได้้เห็นผลชัด้เจันในเรื�องข้องตัิวเลข้ เนื�องจัาก
แต่ิละบ้านนำาไปปล่กติามค์วามชอบและค์วามสมัค์รใจั แต่ิเราได้้เห็นว่า บางพืั�นท่ี่�สามารถึเพิั�มปริมาณผลผลิติจัาก 300 เป็น 400 ถัึงต่ิอไร่ 
บางพืั�นท่ี่�ได้้ผลผลิติเท่ี่าเดิ้ม แต่ิคุ์ณภาพัข้องข้้าวเพิั�มข่้�น เช่น ข้้าวม่ธาตุิเหล็ก ธาตุิสังกะส่เพิั�มข่้�น เป็นต้ิน ก็สามารถึช่วยเข้าได้้ในเรื�องสุข้ภาพั 
โด้ยการรับประที่านข้้าวท่ี่�ม่คุ์ณภาพัที่ำาให้ค์วามเป็นอย่่ข้องเข้าด่้ข่้�น”

ไม่เพัย่งการสนับสนุนในการค์้นหาสายพัันธุข์้้าวเที่่านั�นแติ่ ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ และ
ที่ม่นกัวจิัยัยงัได้้ส่งเสริมที่ั�งองค์์ค์วามร่ ้การศก่ษาด้ง่าน และการสร้างเค์รอืข่้ายให้กับชมุชน เพัื�อสร้าง
โอกาสในการเพิั�มผลิติด้้านอื�นๆ 

“นอกจัากนั�น เราพัาเข้าไปด่้งานท่ี่�ศ่นย์ข้้าวชุมชน ไปศ่กษาวิธ่การผลิติเมล็ด้พัันธ์ุ เนื�องจัากปกติิ
เข้าไม่ได้้ม่การเก็บเมล็ด้พัันธ์ุท่ี่�ถ่ึกต้ิอง เช่น เข้าปล่กข้้าวได้้เท่ี่าไหร่ก็แบ่งไปที่ำาเมล็ด้พัันธ์ุเลย ส่วนท่ี่�เหลือ
นำาไปกิน ซ่ึ่�งวิธ่น่�ไม่ถ่ึกต้ิอง ต้ิองม่การคั์ด้เลือกพัันธ์ุท่ี่�ด่้ก่อน การคั์ด้เลือกจัะช่วยให้ได้้พัันธ์ุท่ี่�ด่้และปล่ก
แล้วได้้ผลผลิติด่้ เพืั�อให้เข้าได้้ค์วามร้่เพิั�มข่้�น เราจ่ังพัาเข้าไปศ่กษาด่้งานต่ิอท่ี่�ศ่นย์ศ่กษาการพััฒนา
ห้วยฮ่่องไค์ร้อันเนื�องมาจัากพัระราชด้ำาริ ไปเร่ยนร้่การอนุรักษ์ดิ้นและนำ�าบนพืั�นท่ี่�ส่ง เพัราะเข้าปล่ก
ข้้าวบนพืั�นท่ี่�ส่ง ต้ิองร้่เรื�องการอนุรักษ์ดิ้นและนำ�าค์วบค่่์ไปด้้วย และท่ี่�นั�นยังสอนเรื�องการเล่�ยงสัติว์ 
เช่นการเล่�ยงกบ เล่�ยงปลา และการเพัาะเห็ด้โด้ยใช้ฟัางข้้าว เพัราะปกติิเมื�อปล่กข้้าวเสร็จั ชาวบ้าน
จัะเผาฟัางข้้าว แติ่เมื�อนำามาเพัาะเห็ด้แที่นก็ช่วยลด้ปัญหาหมอกค์วันได้้ ไม่เพ่ัยงเท่ี่านั�นฟัางท่ี่�เหลือ
จัากการเพัาะเห็ด้ สามารถึนำามาที่ำาเป็นปุ�ยต่ิอไปได้้เร่ยกได้้ว่า นอกจัากข้้าวแล้วยงัได้้กินเห็ด้และสัติว์
ท่ี่�เล่�ยงเองอ่กด้้วย น่�ที่ำาให้เข้าได้้ใช้ช่วิติพัอเพ่ัยง ไม่ต้ิองไปหาซืึ่�อกินเพิั�มจัากท่ี่�อื�น”
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การส่งเสริมอ่กประการหน่�งท่ี่�ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ เข้้าไปแนะนำาชุมชนคื์อ การปล่กพืัชหมุนเว่ยน การปล่กพืัชบำารุงดิ้น 
และการลด้ใช้สารเค์ม่ในการปล่กข้้าว แต่ิที่ด้แที่นด้้วยสารช่วภัณฑ์ิจัากพืัชสมุนไพัร 

“เราพัาเข้าไปด่้งานหลายท่ี่�ที่ำาให้เกิด้สร้างเค์รือข่้าย และได้้แลกเปล่�ยนค์วามร้่ การใช้เมล็ด้พัันธ์ุและวิธ่การหลากหลาย สิ�งท่ี่�พัันธ์ุข้้าว
เริ�มหายไป จัากเมื�อก่อนเพัราะจัากท่ี่�เค์ยปล่กข้้าวไร่ 1 ปี และทิี่�งแปลงเพืั�อให้ม่การฟ้ั�นตัิวข้องป่าเหล่า 7-8 ปี ปัจัจุับันลด้ลงเหลือ 3-4 ปี 
เป็นเหตุิที่ำาให้สภาพัพืั�นดิ้นม่ค์วามอุด้มสมบ่รณ์ติำ�า ประกอบกับม่การใช้สารเค์ม่ที่ำาลายดิ้น ที่ำาให้ดิ้นเส่ย ข้้าวบางพัันธ์ุต้ิองการดิ้นท่ี่�
อุด้มสมบ่รณ์ก็ไม่สามารถึเติิบโติได้้ 

ดั้งนั�น เราจ่ังไม่เน้นเรื�องการใช้สารเค์ม่ แต่ิถ้ึาจัำาเป็นต้ิองใช้จัะแนะนำาวิธ่การใช้ให้ถ่ึกต้ิอง ส่วนใหญ่เราจัะแนะนำาเรื�องปุ�ยอินที่ร่ย์และ
สารอินที่ร่ย์ในการป้องกันกำาจััด้โรค์และแมลง พัวกสารช่วพัันธ์ พืัชพัวกน่�ปล่กในพืั�นท่ี่�ข้องเข้าอย่่แล้ว เช่น ข่้า ยาส่บ เป็นต้ิน ก็สามารถึ
นำามาใช้ฉ่ด้พ่ันแที่นสารเค์ม่ได้้ เป็นเกษติรปลอด้ภัย ทัี่�งหมด้น่�ที่ำาให้ค์วามเป็นอย่่ข้องค์นในพืั�นท่ี่�ด่้ข่้�นด้้วยเช่นกัน”

มีอุปสรรค
กิารีทำางานอย่างไรีบั้าง 

ปลูกพืชหมุนเวียน 
ลดการใชส้ารเคมี 

สำริ้�งคุณภ�พชีีวิิต
ที�ด้ีขึ้นั

ในการที่ำางานกับชุมชน บางค์รั�งอาจัพับกับอุปสรรค์ท่ี่�หลากหลาย โด้ยเฉพัาะด้้านการเกษติร
ท่ี่�ต้ิองอาศัยฤด่้กาลท่ี่�เหมาะสม ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ เล่าว่า จัำาเป็นจัะต้ิองเลือกช่วงเวลา
ท่ี่�พัอด่้และเหมาะสมกับการปล่กข้้าว และเวลาท่ี่�จัะเข้้าไปพับปะกับชาวบ้าน สิ�งเหล่าน่�อาจัจัะเป็น
อุปสรรค์อย่่บ้างในการที่ำางาน  

“จัริงๆ ชาวบ้านทุี่กค์นให้ค์วามร่วมมือด่้ แต่ิปัญหาคื์อช่วงเวลาท่ี่�จัะได้้คุ์ยกับชาวบ้านนั�นเป็น
ช่วงเวลาเยน็เพัราะเนื�องจัากเข้าออกไปที่ำางานช่วงกลางวนั บางค์รั�งการอบรมกต้็ิองม่การปรับเวลา
ท่ี่�จัะได้้พับกับเข้า เป็นหลังเลิกงานแที่น เราติอ้งปรับร่ปแบบ ซ่ึ่�งหลายค์รั�งอาจัไม่ติรงกับการประเมนิ
งานท่ี่�ระบุให้ใช้ช่วงเวลากลางวัน เพัราะในที่างปฏิิบัติิมันสวนที่างกับค์วามเป็นจัริง การอบรมกลาง
วันไม่ม่ค์น หรือม่ค์นก็เป็นกลุ่มค์นส่งอายุท่ี่�ไม่ได้้ที่ำางานจัริงๆ บางค์นฟัังภาษาไที่ยไม่ร้่เรื�อง ผมเสนอ
ว่าค์วรจัะม่การปรับและพ่ัด้คุ์ยในเรื�องน่� และข้อให้เข้้าใจัในสภาพัการที่ำางานจัริงว่าเป็นอย่างไร 
เราไปบริการวิชาการไปให้ค์วามร้่เข้า ต้ิองอาศัยค์นอาสาตัิวด้้วย ดั้งนั�นก็ต้ิองใช้เวลาท่ี่�เข้าสะด้วก

อ่กประการคื์อ งานด้้านการเกษติรต้ิองไปช่วงหน้าฝึน ไปหน้าอื�นไม่ได้้เพัราะเราต้ิองการจัะ
ได้้เห็นปัญหาอุปสรรค์ท่ี่�แท้ี่จัริง ถ้ึาไม่ไปด่้ให้เห็น เราจัะวิเค์ราะห์ปัญหาจัากสภาพัจัริงไม่ได้้ ยิ�งบางพืั�นท่ี่�
อย่่ห่างไกล ฝึนติก ที่างข้าด้ ดิ้นสไลด์้ เข้้าหม่่บ้านไม่ได้้ ก็ที่ำาให้เกิด้อุปสรรค์ แต่ิอย่างไรก็ต้ิองไป” 

ในช่วงท้ี่ายสุด้น่� ผ้่ช่วยศาสติราจัารย์ ด้ร.นริศฯ ได้้สรุปการที่ำางานให้ฟัังว่า ‘โค์รงการการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์เชื�อพัันธ์ุข้้าวพืั�นเมืองไที่ย’ ได้้ด้ำาเนินการใน 4 ประเด้็น คื์อ ก�รให้้องคำ์คำว�มร้่ 
ก�รพ�เกษต้รกรในชุมชนไป็ศ่ักษ�ด่ง�น ก�รจัดที่ำ�แป็ลังสุ�ธ่ต้ห้รือแป็ลังเร่ยนร้่ แลัะก�รสุร้�ง
เคำรือข��ยระห้ว��งชุมชน ซ่ึ่�งทัี่�ง 4 ประเด็้นท่ี่�ที่ำา จัะส่งผลให้เกิด้การเปล่�ยนแปลงโด้ยชาวบ้านในชุมชน
สามารถึปล่กข้้าวได้้ปริมาณเพิั�มข่้�น และม่พัันธ์ุข้้าวท่ี่�ม่คุ์ณภาพั และยังเกิด้ค์วามยั�งยืนในภาค์ปฏิิบัติิ 
สามารถึอนุรักษ์สายพัันธ์ุข้้าวได้้ และสร้างค์วามเป็นอย่ท่่ี่�ด่้ข่้�น ไม่ต้ิองข้าด้แค์ลนข้้าวสำาหรับบริโภค์อ่กต่ิอไป
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ปลูกพืชหลากหลาย 
มีกิน มีใช ้อยู่ไดอ้ย่างพอเพียง

โครงการเก่�ยวกับความหลากหลาย
ของการปลูกพื่่ชุบนท่�สูง ปรับวิถ้่ชุว่ิตั้ให้ด่ขึ�น

ม่ค์ำาหน่�งข้องนักวิจััยระดั้บโลกเค์ยกล่าวไว้ว่า “อ�ห้�รในมื�อต้�อไป็บ้นจ�นของคุำณ

ม่ก่�อย��ง” น่�กำาลังหมายถ่ึงค์วามหลากหลายข้องอาหาร และค์วามหลากหลายนั�น
ส่งผลด่้ต่ิอสุข้ภาพั อาจัารย์ชวลิติ กอสัมพัันธ์ เป็นนักวิจััยท่ี่านหน่�งท่ี่�ที่ำางานเก่�ยวกับ
ค์วามหลากหลายข้องพืัชโด้ยเฉพัาะพืัชท้ี่องถิึ�นบนพืั�นท่ี่�ส่ง ท่ี่านได้้ใช้เวลาหลายปี
ในการสำารวจัติลาด้เล็กๆ ในชุมชน เพืั�อเก็บข้้อม่ลเรื�องค์วามหลากหลายข้องพืัชผัก
ท่ี่�ถ่ึกนำามาข้ายในท้ี่องติลาด้ สิ�งหน่�งท่ี่�ได้้พับนั�นคื์อ ผักในท้ี่องติลาด้ส่วนใหญ่ คื์อ
ผักทัี่�วไปท่ี่�เราพับเห็น แต่ิผักท่ี่�เป็นผักท้ี่องถิึ�นกลับแที่บจัะไม่พับ อาจัารย์ชวลิติฯ
เริ�มติ้นให้สัมภาษณ์กับเราด้้วยค์ำาว่า ‘ค์วามหลากหลายท่ี่�สำารวจัลด้ลงติามระยะ
เวลาท่ี่�เก็บข้้อม่ล (ในปีแรกๆ ม่ค์วามหลากหลายมาก แต่ิในปีหลังๆ พับว่าพืัชผัก
ท้ี่องถิึ�นหายไปจัากติลาด้’

“เค์ยได้้ยนิไหม หลายปีก่อนม่ข่้าวว่าค์นไที่ยกินผักเพ่ัยง 5-6 ชนิด้ติลอด้เวลา 
แม้ว่าเราม่ผักหลากหลายชนิด้ ซ่ึ่�งถ้ึาเราถึอยเวลากลับไปและข่้�นไปบนด้อยจัะพับว่า 
ม่ผักหลากหลายชนิด้ แต่ิปัจัจุับันเริ�มหายไป เมื�อ 30 ปีท่ี่�แล้ว พัวกอาจัารยรุ่์นเก่าได้้
ไปสำารวจัในแปลงข้้าวไร่ข้องกะเหร่�ยง บริเวณอำาเภอแม่สะเร่ยง จัังหวัด้แม่ฮ่่องสอน
พับค์วามแติกต่ิางถ่ึง 84 สปีช่ส์อย่่ในแปลงเด่้ยวกัน แต่ิไม่ได้้ถ่ึกนำามาใช้ในเชิงการ
ติลาด้ เราอาจัจัะที่ำาลายค์วามหลากหลายข้องพืัชท้ี่องถิึ�นโด้ยไม่ได้้ตัิ�งใจั”

น่�เป็นเหตุิที่ำาให้ค์นบนด้อยเลิกสนใจัผักพืั�นบ้านแต่ิหันมาปล่กผักท่ี่�เป็น

พืัชเศรษฐกิจัแที่น อาจัารย์ชวลิติฯ ยังเล่าให้ฟัังต่ิอว่า หากปล่อยให้เป็นแบบน่�
พืัชผักพืั�นบ้านท้ี่องถิึ�นจัะค่์อยๆ หายไป เหมือนกันการเกิด้ Genetic Erosion 
คื์อพัันธ์ุเหล่านั�นจัะหมด้ไป หายไปทัี่นท่ี่ ม่หลายแห่งในโลกท่ี่�ประสบปัญหาแบบน่�
เนื�องจัากเลือกปล่กพืัชแค่์พัันธ์ุเด่้ยว เช่น ข้้าวโพัด้เลือกปล่กพัันธ์ุเด่้ยวท่ี่�ด่้เหมือนจัะ
ให้ผลผลิติส่ง ข้้าวเลือกปล่กพัันธ์ุเด่้ยวท่ี่�ค์นนิยมรับประที่าน เนื�องจัาก
การเลือกปล่กเพ่ัยงพัันธ์ุเด่้ยวสามารถึจััด้การด่้แลได้้ง่าย แต่ิสิ�งท่ี่�ติามมา
คื์อการส่ญหายไปข้องพัันธ์ุพืัชน่�เป็นจุัด้เริ�มต้ินข้อง...

       ‘โคำรงก�รคำว�มห้ลั�กห้ลั�ยของพืชท้ี่องถ่�นบ้นพื�นท่ี่�สุ่ง 
ก�รเพ่�มม่ลัคำ��แลัะก�รอนุรักษ์’ ข้องอาจัารย์ชวลิติฯ

อ�จั�ริย์ชีวิลัิต กอสำัมพันัธิ์
ศูนย์วั่จัยแลัะฝึกัอบรมที�สุูง 
คณ์ะเกัษตรศาสุตร์ มหาวั่ทยาลััยเชียงใหม่
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อาจัารย์ชวลิติฯ เล่าเรื�องราวผ่านภาพัหน่�งท่ี่�เป็นภาพั
ข้องถึาด้พัืชผักที่่�ค์ละรวมกัน เพัื�อให้เราสามารถึมองเห็นถ่ึง
ค์วามหลากหลายในภาพั ซึ่่�งเกือบจัะเป็นพัืชพัื�นเมืองที่ั�งหมด้
ยกเว้นผักกาด้ข้าว 

“ถึ้าเรานำาผักพัวกน่�ไปวางในติลาด้ มันจัะข้ายได้้ แติ่
ถึ้าย้อนไปเมื�อ 10 ปีท่ี่�แล้วผักพัวกน่�ข้ายยากมากๆ เพัราะ
ค์นไม่ค์่อยร้่จััก ติัวอย่างที่่�เห็นชัด้มากกค็์ือ ผักซึ่าโยเติ้ นับเป็น
ติวัติต่ิลาด้แรกที่่�โค์รงการหลวงนำามาข้าย ผมเค์ยถึามค์นบนด้อย
ว่าผักน่�เพัิ�งม่มาหรือไม่ เข้าบอกว่า เข้ากินมาติั�งแติ่เกดิ้แล้ว ในที่่�สดุ้
ซึ่าโยเติ้ก็เริ�มได้้รับค์วามนิยม จัากเมื�อก่อนเค์ยเป็นผักปลอด้ภัย 

แติ่ปัจัจัุบันเริ�มติิด้ติลาด้ก็เริ�มไม่ปลอด้ภัยม่เรื�องสารเค์ม่เข้้ามา” 

นำาไปสู่โค์รีงกิารี. .
ใหค้์วามรีู้ด้านค์วามหลากิหลาย 

การ
สำารวจ

20

น่�เป็นจัดุ้เริ�มต้ินท่ี่�ที่ำาให้อาจัารย์ชวลติิฯ เริ�มต้ินโค์รงการน่� โด้ยเริ�มจัากการสำารวจัพืั�นท่ี่� เพืั�อค้์นหาค์วามจัรงิและเพืั�อจัะเข้้าใจัค์น ในชมุชน 
“โค์รงการท่ี่�ได้้ที่ำาเริ�มตัิ�งแต่ิปี พั.ศ. 2556 และ พั.ศ. 2557 โด้ยได้้ค์วามคิ์ด้จัากหนังสือเล่มหน่�งท่ี่�เข่้ยนถ่ึงเรื�องน่� คื์อ ‘ค์วามหลากหลาย
บนพืั�นท่ี่�ส่งจัากด่้กว่าไปส่่แย่กว่า’ ผมจ่ังไปสำารวจัค์วามหลากหลายข้องพืัชผัก ซ่ึ่�งก็ยังพับอย่่ในข้ณะนั�นแต่ิไม่สามารถึนำามาข้ายได้้จัาก
ติลาด้เล็กๆ อาทิี่ กาด้บ้านฮ่่อหรือกาด้สุเหร่า ยงัค์งพับอาหารบนด้อยท่ี่�หากินยาก ซ่ึ่�งที่ำาให้เราที่บที่วนว่า การที่ำาด้้านค์วามหลากหลายน่�
จัะที่ำาให้เกิด้รายได้้ข้องเกษติรกรเพิั�มข่้�นหรอืไม่ โด้ยในช่วงแรกเราเน้นการอบรมเพืั�อให้ชาวบ้านได้้ร้่ถ่ึงค์วามหลากหลายข้องพัชืผัก แต่ิเมื�อ
อบรมไปช่วงหน่�ง ที่ำาให้ชาวบ้านเริ�มร้่จัักตัิวตินข้องตัิวเอง ร้่ว่าตัิวเองม่อะไรอย่่ แต่ิว่าไม่ร้่ว่าจัะนำาไปข้ายได้้อย่างไร หรือไม่ร้่ว่าม่อะไรบ้าง
ท่ี่�สามารถึนำาไปข้ายได้้” 

การท่ี่�ชาวบ้านได้้รับร้่ถ่ึงค์วามหลากหลายท่ี่�อาจัารย์ชวลิติฯ มุ่งสร้างค์วามเข้้าใจันั�น ที่ำาให้เข้าเริ�มติระหนักว่าแท้ี่จัริงม่พืัชผัก
อ่กมากมายท่ี่�สามารถึนำาไปจัำาหน่ายได้้ ที่ำาให้เกิด้การสร้างค์วามเข้้าใจัเพิั�มเติิมว่า ผักอะไรท่ี่�พัอจัะนำาไปส่่ท้ี่องติลาด้แล้วสร้างรายได้้
ให้กับชาวบ้านเพิั�มข่้�น 

“เร�อ�จจะไม�สุ�ม�รถอ้�งเป็็นผู้ลัง�นได้ แต้�พบ้ว��ม่ห้ลั�ยแห้�งนำ�พืชพันธ์ุดั�งเด่มม�ข�ย บางอย่างค์นปัจัจุับันกินไม่เป็น เช่น 
มะแว้งนก คื์อเมื�อค์นบนด้อยกิน และเริ�มนำามาวางติลาด้ก็พับว่าข้ายได้้ อย่างในติลาด้แม่สอด้ จัังหวัด้ติาก ข้้าวโพัด้เหน่ยวสายพัันธ์ุข้องด้อย
เริ�มมาข้ายมากข่้�น นอกจัากการให้ค์วามร้่กับชาวบ้านแล้ว เรายงัม่การติิด้ติามติลาด้ทุี่กปี และพับว่าม่พืัช ผัก ท่ี่�หลากหลายจัำาหน่ายมากข่้�น 
ข้ณะน่� ผักท่ี่�ข้ายได้้ค่์อนข้้างด่้คื์อ ผักกาด้ด้อย ผักท่ี่�ม่รสข้มนิด้ๆ และกลิ�นเหมือนวาซึ่าบิ ที่ำาไมต้ิองเป็นผักกาด้ด้อยก็เพัราะปล่กบนด้อย 
หากปล่กข้้างล่างใบจัะไม่ใหญ่ แต่ิถ้ึาปล่กบนด้อยจัะได้้ใบใหญ่ จ่ังที่ำาให้ผักกาด้ด้อยม่เอกลักษณ์”
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อย่างไรก็ติาม แม้ด่้เหมือนว่าจัะเริ�มม่ผักชนิด้ใหม่ๆ มากข่้�นในที่้องติลาด้ แติ่การติิด้ติามผลอย่างติ่อเนื�องข้องอาจัารย์ชวลิติฯ 
ก็ยังพับปัญหาเดิ้มอย่่นั�นคื์อค์วามหลากหลายยังค์งน้อยอย่่ เนื�องจัากผ้่บริโภค์ไม่ร้่จัักสิ�งเหล่านั�นจ่ังที่ำาให้ผักข้ายยาก 

“จัากท่ี่�เราไปสำารวจัทุี่กปี เราพับว่าค์วามหลากหลายลด้ลง เราค์าด้หวังว่าติลาด้น่�เราจัะได้้เห็นพืัชผักท้ี่องถิึ�นเพิั�มข่้�น เมื�อเราไป
ถึามค์นข้าย เข้าติอบว่าผักเหล่านั�นมันข้ายยาก ปัจัจุับันเข้าข้ายค์ะน้าฮ่่องกง ผักกาด้ฮ่่องเต้ิ ข้ายด่้กว่า ที่ำาให้ชุด้โค์รงการน่�ผมจัะเน้นการ
รวบรวมและเปิด้ฐานข้้อม่ลให้ค์นท่ี่�เข้าสามารถึนำาไปข้ยายผลต่ิอในแง่ข้องพัันธ์ุ การข้ยายพัันธ์ุ คุ์ณค่์าที่างอาหาร สมุนไพัรเส่ยมากกว่า”

สิ�งที่่�อาจัารย์ชวลิติฯ ได้้ลงไปที่ำาเพัิ�มเติิมค์ือการสร้างค์วามเข้้าใจัให้ชาวบ้านเพัื�อให้เข้ามองเห็นคุ์ณค์่าข้องพัืชผักพัื�นบ้านที่่�สามารถึ
สร้างรายได้้ให้กับเข้าได้้ และยังมุ่งสร้างค์วามร่้ให้กับกลุ่มเยาวชน เพัื�อให้เกิด้การซึ่่มซัึ่บข้องวิถึ่ช่วิติและค์ุณค่์าข้องค์วามหลากหลาย 

“ในค์วามเป็นจัริงการท่ี่�เราเป็นนักวิจััยด้้านการเกษติร เมื�อเราไปบนด้อย ชาวบ้านก็มักจัะถึามว่า ม่อะไรให้เข้าได้้ปล่กบ้างท่ี่�จัะได้้
ราค์าด่้ๆ จัะได้้นำาไปข้าย ซ่ึ่�งเราก็พัยายามท่ี่�จัะบอกเข้าว่าให้เปล่�ยนค์ำาถึามใหม่ได้้ไหม ‘ว่าม่อะไรในมือท่ี่�เราสามารถึนำาออกไปที่ำาติลาด้ได้้’
อย่างเช่น ช่วงน่�ม่พืัชท่ี่�สามารถึนำาไปที่ำาติลาด้ได้้อย่างกันชง สิ�งท่ี่�ชาวบ้านได้้ค์ำาแนะนำาจัากเราคื์อ อะไรบ้างท่ี่�ข้ายได้้ ผมไปอบรมและ
ช่�ช่องติลาด้ให้เข้า และแนะนำาให้เข้าร้่จัักค์ณุค่์าที่างอาหารข้องผกับางชนดิ้ ผักบางอย่างกม่็คุ์ณค่์าที่างอาหารส่งอย่าง เช่น ข้้าวฟ่ัางหางหมา 
ข้้าวฟ่ัางสามง่าม ซ่ึ่�งเป็นพืัชดั้�งเดิ้มบนด้อย 

พบปัญหาอะไรบา้ง
และใช้วิธีกิารีใดในกิารีแก้ิไข่

ผลกิรีะทบัต่อกิารีเปลี�ยนแปลง
ค์วามเป็นอยู่ข่องค์นในชุมชนเป็นอย่างไรี

ผมไม่ได้้ส่งเสริมโด้ยติรงเรื�องข้องการติลาด้ แต่ิปีหลังๆผมเข้้าไปในโรงเร่ยน 
ก็จัะไปสอนให้นักเร่ยนร้่ว่าสิ�งเหล่าน่�ม่ประโยชน์มากแล้วให้นักเร่ยนไปที่ำาการบ้าน 
โด้ยไปด่้ว่าในบ้านข้องตัิวเองม่พืัชอะไรอย่่บ้าง และส่งรายงานกลับมา อย่างน้อยๆ 
เราก็ได้้ที่ราบว่าในชุมชนน่�ม่พืัชผักอะไรบ้าง อยา่งเช่น โรงเร่ยนป่าไม้อุทิี่ศ ท่ี่�อำาเภอ
พับพัระ จัังหวัด้ติาก เด็้กๆ จัะได้้เห็นว่าในบ้านข้องเข้าม่ผักหลากหลาย เพ่ัยงแต่ิ
ไม่ได้้เปิด้ตัิวออกมาเป็นสินค้์า ดั้งนั�น เราให้เข้าซ่ึ่มซัึ่บเรื�องน่� เพัราะปัจัจุับันโอกาสม่
ส่งข่้�น ยิ�งค์นยคุ์ใหม่ใส่ใจัสุข้ภาพัมากข่้�น ก็จัะสนใจัพืัชผักพืั�นบ้านมากข่้�น เราสามารถึ
ที่ำาติลาด้ได้้ เช่น กลุ่มติลาด้อินที่ร่ย์ ติลาด้เฉพัาะกลุ่มสำาหรับค์นรักสุข้ภาพั” 
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อาจัารยช์วลติิฯ อธบิายถ่ึงภาพัข้องค์วามเปล่�ยนแปลง 2 ด้้าน ซ่ึ่�งเปน็สภาพัท่ี่�ชุมชนเลือกท่ี่�จัะผันติวัเองไปติามสภาพัเศรษฐกจิัท่ี่�เนน้
การแสวงหาเม็ด้เงินในการยังช่พัมากกว่าการเลือกอย่่อย่างพัอเพ่ัยงจัากสิ�งท่ี่�ม่ในพืั�นท่ี่� และอ่กภาพัหน่�งคื์อการเปล่�ยนแปลงสำาหรับบาง
กลุ่มท่ี่�เริ�มมองเห็นและเข้้าใจัในสิ�งท่ี่�โค์รงการพัยายามจัะให้เข้าปรับเปล่�ยนวิถ่ึเกษติรกลับมาส่่วิถ่ึดั้�งเดิ้ม ซ่ึ่�งม่ตัิวอย่างท่ี่�สำาเร็จัและสามารถึ
อย่่ได้้ โด้ยในกลุ่มแรกอาจัารย์ชวลิติฯ เล่าให้ฟัังถ่ึงร่ปแบบท่ี่�เปล่�ยนไปข้องชุมชนจัากการเลือกปล่กพืัชบางกลุ่มเพ่ัยงไม่ก่�ชนิด้ 

“ผมมองว่าเข้าได้้รับผลกระที่บโด้ยท่ี่�เข้าไม่ร้่ตัิว สมัยก่อนท่ี่�หลังบ้านเข้าหรือรอบบ้านจัะม่รั�วกั�นสำาหรับสวนค์รัว เนื�องจัากเข้า
เล่�ยงหม่และไก่แบบปล่อย ซ่ึ่�งในรั�วนั�นจัะสามารถึไปเก็บผักท่ี่�ปล่กไว้กินได้้ เช่น พัริก ติะไค์ร้ หอม โด้ยบางชนิด้จัะเป็นพัันธ์ุท่ี่�ทัี่�วไปไม่ม่
แต่ิปัจัจุับันน่�ภาพัเหล่านั�นหายไปแล้ว เมื�อก่อนนั�นที่กุอย่างหยบิกนิเองได้้ แต่ิปัจัจุับันที่กุอย่างต้ิองไปซืึ่�อหามา น่กออกไหมภาพัท่ี่�ชาวบ้าน 
ข้นกะหลำ�าเต็ิมรถึมาข้ายแต่ินำาเงินไปซืึ่�อพัริกมากิน น่�คื์อค์วามจัริง เพัราะว่าเข้าไม่ได้้ปล่กในสิ�งท่ี่�เข้ากิน แต่ิใช้เงินไปแลกสิ�งท่ี่�เข้ากิน”
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ข่องกิารีปลูกิพืชหลากิหลาย

ผลลพัธ ์
และ

ความย ั่งยืน

PLEASE
SEND TO

มหาวิทยาลัยเชุ่ยงใหม่ยินด่น้อมรับข้อคิดเห็นในการจััดทำา Re-Form เพ่ื่�อนำาไปพัื่ฒนาและปรับคุณภาพื่เน่�อหาให้ตั้รงกับความต้ั้องการ
ของคณาจัารย์/นักวิจััย มชุ. ต่ั้อไป    โดยสามารถ้ส่งข้อคิดเห็นมาท่� E-mail: cmupress.th@gmail.com

อาจัารย์ชวลิติฯ ได้้ให้มุมมองอ่กหน่�งประการเรื�อง ข้้อด่้ข้องการปล่กพืัชหลากหลายว่า พืั�นท่ี่�
การเกษติรเชิงเด่้�ยวหรือการปล่กพืัชอย่างเด่้ยวนั�น เพืั�อให้ได้้ผลกำาไรจัำาเป็นต้ิองปล่กจัำานวนมาก และ
การด่้แลอาจัจัะง่ายกว่าก็จัริงอย่่ แต่ิต้ิองใช้สารเค์ม่เพิั�มข่้�น แต่ิที่ว่าการปล่กพืัชหลากหลายกลับใช้
พืั�นท่ี่�น้อยกว่า ซ่ึ่�งการปล่กจัำานวนน้อยที่ำาให้เกิด้ค์วามประณ่ติ 

“เกษติรกรติ้องอาศัยค์วามประณ่ติ ต้ิองด่้แลทุี่กวัน เห็นหนอนหรือสิ�งต่ิางๆ ก็สามารถึ
เอื�อมมือไปจััด้การเองได้้ เมื�อเราพ่ัด้ถ่ึงค์วามหลากหลายเราจัะพับว่า การใช้ที่รัพัยากรท่ี่�ดิ้น นำ�า 
หรือแรงงานทัี่�งหลายลด้ลงหมด้เลย ทุี่กอย่างประหยัด้ข่้�น” 

เมื�อสอบถึามถ่ึงค์วามยั�งยืนในการกลับมาที่ำาเกษติรในร่ปแบบหลากหลาย อาจัารย์
ชวลิติฯ มองว่าน่�คื์อค์วามยั�งยืนโด้ยแที่้จัริง “ยั�งยืนแน่ๆ ท่ี่�เห็นได้้ชัด้คื์อ คำนท่ี่�ป็ล่ักผัู้กแบ้บ้น่� 
เข�ก็จะไม�ไป็ที่ำ�อ�ช่พอื�นแล้ัว เพร�ะเข�สุ�ม�รถอย่�ได้ แม้ว��จะไม�ได้รำ��รวยม�ก แต้�ม่คำว�มสุุข
อย่�กับ้บ้้�น จร่งๆ ทุี่กคำนอย�กจะอย่�กับ้บ้้�น ไม�อย�กไป็ท่ี่�ไห้น แต่ิหากจัะมองจัากตัิวช่�วัด้อาจั
จัะยาก เนื�องการโค์รงการไม่ได้้เป็นการเก็บข้้อม่ลเชิงตัิวเลข้ แต่ิเร�ได้พบ้ว��ม่คำนจำ�นวนไม�น้อย
ท่ี่�เป็ล่ั�ยนจ�กระบ้บ้ก�รเกษต้รแบ้บ้เช่งเด่�ยว ป็ล่ักเพื�อข�ยอย��งเด่ยว ม�เป็็นก�รป็ล่ักพืชท่ี่�
ห้ลั�กห้ลั�ย แลัะข�ยอย��งต้�อเนื�อง เล่ั�ยงตั้วเองได้แลัะสุัต้ว์เล่ั�ยงก็ได้บ้ร่โภคำด้วย ก็สุ�งผู้ลัต้�อ
คำว�มสุุขคำว�มยั�งยืนของคำรอบ้คำรัว ซ่ึ่�งต่ิางจัากค์นท่ี่�ปล่กพืั�นพัืชเชิงเด้่�ยว เวลาเข้าข้ายผลผลิติ
ก็เหมือนถ่ึกหวยได้้มาเป็นก้อนและจัะใช้จ่ัายไปมาก สิ�นปีเงินหมด้ก็ต้ิองไปก้่เพิั�ม ในระบบเกษติร
เชิงเด่้ยวสิ�งท่ี่�เกิด้ข่้�นจัรงิ คื์อที่นุทัี่�งหมด้มาจัากการเบกิเงินลว่งหนา้จัากนายทุี่น ซ่ึ่�งเข้าค์ดิ้ราค์าเติม็
บวกด้อกเบ่�ย เมื�อเก็บเก่�ยวเสร็จัก็ไปข้ายนายทุี่นค์นเดิ้ม ม่จัำานวนไม่น้อยเลยท่ี่�หักแล้วไม่เหลือ
อะไรเลย หลายพืั�นท่ี่�ม่วงจัรแบบน่� เพัราะฉะนั�นสิ�งเหล่าน่�จัะไม่เกิด้กับเกษติรกรท่ี่�เลือกปล่กพืัช
แบบหลากหลาย” 

สุด้ท้ี่ายน่�อาจัารย์ชวลิติฯ ได้้ให้สรุปแนวคิ์ด้ท่ี่�น่าสนใจัข้องค์วามหลากหลายที่างอาหารว่า 

“ถ้�เร�อย�กจะได้คำว�มยั�งยืน ต้้องค่ำดถ่งคำว�มห้ลั�กห้ลั�ยที่�งอ�ห้�ร ซ่�งจะว่�งไป็ถ่ง 
Food Safety แลัะ Food Security พร้อมๆ กัน คำว�มห้ลั�กห้ลั�ยจะที่ำ�ให้้เร�ลัดก�รใช้ที่รัพย�กร
ลัง ไม�ว��จะเป็็น นำ�� ท่ี่�ด่น แรงง�น แลัะจะว่�งไป็สุ่�คำว�มยั�งยืนซ่�งเป้็�ห้ม�ยสุุดท้ี่�ยของเร�ในท่ี่�สุุด”

อาจัารย์ชวลิติฯ ยำ�าอ่กกว่า ปัจัจุับันค์นบนด้อยนั�นมักจัะมองไม่เห็นในเรื�องน่�
เพัราะเข้ามองเรื�องการได้้เม็ด้เงินมากกว่า แติ่ถ้ึามองในค์วามหลากหลายพืัชผักได้้
เริ�มหายไป และชุมชนกลับต้ิองใช้เงินเพืั�อด้ำารงช่พัเพืั�อแสวงหาค์วามหลากหลายแที่น

อ่กกลุ่มหน่�งท่ี่�อาจัารย์ชวลิติฯไปอบรมม่ตัิวอย่างท่ี่�สะท้ี่อนให้เห็นว่า ค์วามหลากหลาย
ม่ผลต่ิอช่วิติค์วามเป็นอย่่ท่ี่�ด่้ข่้�น และสามารถึลด้ค่์าใช้จ่ัายลงได้้

“สุ�วนให้ญ�ถ้�เร�ไป็คำุยกับ้กลุั�มคำนป็ระม�ณ 20 ถ่ง 30 คำน ก็จะม่ป็ระม�ณ 
2 คำนท่ี่�เข�รับ้ไป็ที่ำ� เป็็นคำนหั้วไวใจกล้ั� อย��งทุี่กวันน่�นำ�ของไป็ข�ยท่ี่�ต้ลั�ดนัด 
ผู้มไป็พบ้คำนท่ี่�เข�ที่ำ�ด้�นน่�เข�เป็ล่ั�ยนอ�ช่พจ�กป็ล่ักพืชทัี่�วไป็ห้รือพืชเช่งเด่�ยว 
หั้นม�ป็ล่ักพืชพื�นเมืองเพื�อสุ�งต้ลั�ดนัดอย��งเด่ยว แลัะที่ำ�ให้้ม่ร�ยได้ต้ลัอดปี็ 
อ�ท่ี่ต้ย์ห้น่�งข�ยได้ 2 คำรั�ง ที่ำ�ให้้เข�สุ�ม�รถอย่�ได้อย��งพอเพ่ยง ม่คำนจำ�นวนห้น่�ง
ท่ี่�ที่ำ�แบ้บ้น่�แต้�ไม�ได้ที่ำ�ทุี่กคำน ในภาค์เกษติรจัะม่ค์นอย่่สองกลุ่ม กลุ่มท่ี่�เป็นพ่ัอเล่�ยง
คื์อม่ท่ี่�ดิ้นและจั้างแรงงานจัำานวนมาก อ่กกลุ่มหน่�งคื์อกลุ่มท่ี่�ส้่ด้้วยตัิวเองหากข้าด้ทีุ่น
ก็จัะผันตัิวเองไปที่ำาอาช่พัอื�นแที่น เพัราะถ้ึาอย่่ก็จัะอด้ติายซ่ึ่�งค์นกลุ่มน่�ม่มาก แต่ิเมื�อ
ม่บางค์นท่ี่�เริ�มเข้้าใจัเรื�องค์วามหลากหลาย เข้าก็จัะสามารถึข้ายในติลาด้นัด้ได้้และ
สามารถึอย่่ได้้อย่างพัอเพ่ัยง ไม่ต้ิองจัากบ้านจัากค์รอบค์รัวไปหางานอื�นที่ำา”


